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Poz. 1316

1316
USTAWA

l

z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

1) papiery wartoÊciowe;

2) nieb´dàce papierami wartoÊciowymi:
a) tytu∏y uczestnictwa w instytucjach
wspólnego inwestowania,
b) instrumenty rynku pieni´˝nego,

„Art. 2. 1. Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy sà:
———————

c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stop´ procentowà, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartoÊciowy,
waluta, stopa procentowa, wskaênik rentownoÊci lub inny instrument pochodny, indeks finansowy
lub wskaênik finansowy, które sà
wykonywane przez dostaw´ lub
rozliczenie pieni´˝ne,

go

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniajàcej dyrektyw´ Rady
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektyw´ 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylajàcej dyrektyw´
Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. UE L 145 z 30.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7,
str. 263, z póên. zm.);
2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje
kredytowe (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 1);
3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/49/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji
kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201);
4) dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia
2006 r. wprowadzajàcej Êrodki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci przez przedsi´biorstwa
inwestycyjne oraz poj´ç zdefiniowanych na potrzeby
tej˝e dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 26).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
25 paêdziernika 1990 r. o zwrocie majàtku utraconego
przez zwiàzki zawodowe i organizacje spo∏eczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustaw´ z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych, ustaw´ z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, ustaw´
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏
oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu, ustaw´ z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych z orzeczeƒ Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, ustaw´ z dnia
24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 lipca
2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym i ustaw´
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stop´ procentowà oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które sà wykonywane przez rozliczenie pieni´˝ne
lub mogà byç wykonane przez rozliczenie pieni´˝ne wed∏ug wyboru
jednej ze stron,

rcl
.

w.

ww

1)

v. p

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw1)

e) opcje, kontrakty terminowe, swapy
oraz inne instrumenty pochodne,
których instrumentem bazowym
jest towar i które sà wykonywane
przez dostaw´, pod warunkiem, ˝e
sà dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy
forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogà byç
wykonane przez dostaw´, które nie
sà przeznaczone do celów handlowych i wykazujà w∏aÊciwoÊci innych pochodnych instrumentów
finansowych,
g) instrumenty pochodne dotyczàce
przenoszenia ryzyka kredytowego,
h) kontrakty na ró˝nic´,
i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczàce stóp
procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszàce si´ do
zmian
klimatycznych,
stawek
frachtowych, uprawnieƒ do emisji
oraz stawek inflacji lub innych ofi-
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cjalnych danych statystycznych,
które sà wykonywane przez rozliczenie pieni´˝ne albo mogà byç
wykonane przez rozliczenie pieni´˝ne wed∏ug wyboru jednej ze
stron, a tak˝e wszelkiego rodzaju
inne instrumenty pochodne odnoszàce si´ do aktywów, praw, zobowiàzaƒ, indeksów oraz innych
wskaêników, które wykazujà w∏aÊciwoÊci innych pochodnych instrumentów finansowych.

Poz. 1316

v. p

l

3) tytu∏ach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania — rozumie si´ przez to
wyemitowane na podstawie w∏aÊciwych
przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartoÊciowe lub nieb´dàce papierami
wartoÊciowymi instrumenty finansowe reprezentujàce prawa majàtkowe przys∏ugujàce uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególnoÊci jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;”,

b) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) proponowanie, w sposób okreÊlony w art. 3
ustawy o ofercie publicznej, przez podmiot
inny ni˝ wystawca, nabycia instrumentów
finansowych nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi lub nabywanie ich od tego innego podmiotu;”,

2. Przez wykazywanie w∏aÊciwoÊci innych
pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. f oraz i, rozumie si´ spe∏nianie warunków okreÊlonych w art. 38 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia
10 sierpnia 2006 r. wprowadzajàcego
Êrodki wykonawcze do dyrektywy
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do zobowiàzaƒ
przedsi´biorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdaƒ z transakcji, przejrzystoÊci rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz poj´ç zdefiniowanych na potrzeby tej˝e dyrektywy
(Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1),
zwanego
dalej
„rozporzàdzeniem
1287/2006”.

go

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) gie∏dzie — rozumie si´ przez to gie∏d´ papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów finansowych;”,

d) pkt 16—18 otrzymujà brzmienie:

rcl
.

„16) podmiocie dominujàcym — rozumie si´
przez to jednostk´ dominujàcà w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.2));
17) podmiocie zale˝nym — rozumie si´ przez
to jednostk´ zale˝nà w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci;

3. W rozumieniu przepisów ustawy nie
jest rozliczeniem pieni´˝nym wed∏ug
wyboru jednej ze stron spe∏nienie
Êwiadczenia pieni´˝nego powsta∏ego
na skutek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania wynikajàcego z umowy przez jednà ze stron lub
na skutek innego zdarzenia powodujàcego rozwiàzanie umowy.

18) grupie kapita∏owej — rozumie si´ przez to
grup´ kapita∏owà w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 44 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci;”,

w.

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) depozycie papierów wartoÊciowych — rozumie si´ przez to prowadzony przez Krajowy Depozyt lub spó∏k´, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych
papierów
wartoÊciowych,
obejmujàcy rachunki papierów wartoÊciowych i konta depozytowe prowadzone
przez podmioty upowa˝nione do tego
przepisami ustawy;”,

4. Przez przeznaczenie do celów handlowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. f, rozumie si´ spe∏nienie kryteriów
okreÊlonych w art. 38 ust. 4 rozporzàdzenia 1287/2006.”;

2) w art. 3:

ww

a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) alternatywnym systemie obrotu — rozumie si´ przez to organizowany przez firm´
inwestycyjnà lub podmiot prowadzàcy rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny system kojarzàcy oferty
kupna i sprzeda˝y instrumentów finansowych w taki sposób, ˝e do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu,
zgodnie z okreÊlonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany przez Narodowy Bank
Polski, jak równie˝ organy publiczne, którym powierzono zarzàdzanie d∏ugiem
publicznym lub które uczestniczà w takim
zarzàdzaniu, w tym lokujàc Êrodki pochodzàce z tego d∏ugu;

f) po pkt 28 dodaje si´ pkt 28a i 28b w brzmieniu:
„28a) instrumentach pochodnych — rozumie
si´ przez to opcje, kontrakty terminowe,
swapy, umowy forward oraz inne prawa
majàtkowe, których cena zale˝y bezpo———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144,
poz. 900.
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lub ma byç Êwiadczona co najmniej jedna
z us∏ug, o których mowa w art. 69 ust. 2
lub 4, który posiada doÊwiadczenie i wiedz´ pozwalajàce na podejmowanie w∏aÊciwych decyzji inwestycyjnych, jak równie˝ na w∏aÊciwà ocen´ ryzyka zwiàzanego z tymi decyzjami, który jest:

v. p

l

Êrednio lub poÊrednio od ceny lub wartoÊci instrumentów finansowych, walut,
stóp procentowych, rentownoÊci, indeksów finansowych, wskaêników finansowych, towarów, zmian klimatycznych,
stawek frachtowych, poziomów emisji,
stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a tak˝e innych aktywów, praw, zobowiàzaƒ, indeksów lub
wskaêników (instrumentów bazowych)
oraz instrumenty pochodne dotyczàce
przenoszenia ryzyka kredytowego;

a) bankiem,

b) firmà inwestycyjnà,

c) zak∏adem ubezpieczeƒ,

d) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

28b) kapitale w∏asnym — rozumie si´ przez to
sum´ wartoÊci kapita∏u zak∏adowego, kapita∏u zapasowego, kapita∏u z aktualizacji
wyceny, pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubieg∏ych i zysku netto z bie˝àcej dzia∏alnoÊci,
pomniejszonà o sum´ wartoÊci nale˝nych
wp∏at na kapita∏ zak∏adowy, akcji w∏asnych, niepokrytej straty z lat ubieg∏ych,
straty netto z bie˝àcej dzia∏alnoÊci i odpisów z zysku netto w ciàgu roku obrotowego;”,

e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159,
poz. 1667, z póên. zm.4)),

go

g) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1316

f) towarowym domem maklerskim,

g) podmiotem, o którym mowa w art. 70
ust. 1 pkt 13,
h) innà ni˝ wskazane w lit. a—g instytucjà
finansowà,

„30) kwicie depozytowym — rozumie si´ przez
to papier wartoÊciowy wyemitowany przez
instytucj´ finansowà z siedzibà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego lub innego
paƒstwa nale˝àcego do OECD:

rcl
.

i) inwestorem instytucjonalnym innym
ni˝ wskazany w lit. a—h prowadzàcym
regulowanà dzia∏alnoÊç na rynku finansowym,

a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z papierami wartoÊciowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo papierami wartoÊciowymi wyemitowanymi poza tym
terytorium, albo

j) podmiotem prowadzàcym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç równowa˝nà do dzia∏alnoÊci prowadzonej przez podmioty wskazane
w lit. a—i,

k) przedsi´biorcà spe∏niajàcym co najmniej dwa z poni˝szych wymogów,
przy czym równowartoÊç kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu Êredniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na
dzieƒ sporzàdzenia przez danego
przedsi´biorc´ sprawozdania finansowego:

w.

b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zwiàzku z papierami wartoÊciowymi
wyemitowanymi poza tym terytorium

ww

— w którym inkorporowane jest prawo do
zamiany tego papieru wartoÊciowego na
okreÊlone papiery wartoÊciowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejÊcie na w∏aÊciciela tego papieru wartoÊciowego praw majàtkowych stanowiàcych
po˝ytki z papierów wartoÊciowych lub ich
równowartoÊci oraz, w przypadku akcji —
mo˝liwoÊç wydania przez w∏aÊciciela tego
papieru wartoÊciowego jego emitentowi
wià˝àcej dyspozycji co do sposobu g∏osowania na walnym zgromadzeniu;”,

— suma bilansowa tego przedsi´biorcy
wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
— osiàgni´ta przez tego przedsi´biorc´
wartoÊç przychodów ze sprzeda˝y
wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
— kapita∏ w∏asny lub fundusz w∏asny
tego przedsi´biorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,

h) po pkt 39 dodaje si´ pkt 39a—39c w brzmieniu:
„39a) spó∏ce zarzàdzajàcej — rozumie si´ przez
to podmiot lub spó∏k´, o której mowa
w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póên. zm.3));

39b) kliencie profesjonalnym — rozumie si´
przez to podmiot, na którego rzecz jest
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

l) jednostkà administracji rzàdowej lub
samorzàdowej, organem publicznym,
który zarzàdza d∏ugiem publicznym,
bankiem centralnym, Bankiem Âwiatowym, Mi´dzynarodowym Funduszem
Walutowym, Europejskim Bankiem
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.

— 12521 —

m) innym inwestorem instytucjonalnym,
którego g∏ównym przedmiotem dzia∏alnoÊci jest inwestowanie w instrumenty
finansowe, w tym podmioty zajmujàce
si´ sekurytyzacjà aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
n) podmiotem innym ni˝ wskazane
w lit. a—m, który na swój wniosek zosta∏ przez firm´ inwestycyjnà uznany za
klienta profesjonalnego na podstawie
art. 3a ust. 1;

i) dodaje si´ pkt 42—48 w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Firma inwestycyjna na pisemne ˝àdanie podmiotu innego ni˝ okreÊlony
w art. 3 pkt 39b lit. a—m i w zakresie
okreÊlonym w takim ˝àdaniu mo˝e
uznaç go za klienta profesjonalnego,
pod warunkiem ˝e posiada on wiedz´
i doÊwiadczenie pozwalajàce na podejmowanie w∏aÊciwych decyzji inwestycyjnych, jak równie˝ na w∏aÊciwà ocen´ ryzyka zwiàzanego z tymi decyzjami.
Firma
inwestycyjna
przed
uwzgl´dnieniem ˝àdania jest obowiàzana ustaliç wiedz´ klienta o zasadach
traktowania klientów profesjonalnych
przy Êwiadczeniu us∏ug o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, których ˝àdanie dotyczy.

go

39c) kliencie detalicznym — rozumie si´ przez
to podmiot nieb´dàcy klientem profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma byç
Êwiadczona co najmniej jedna z us∏ug,
o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4;”,

3) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

l

Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub innà organizacjà mi´dzynarodowà pe∏niàcà podobne funkcje,

Poz. 1316

v. p
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4) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

rcl
.

„42) ustawie o ostatecznoÊci rozrachunku — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku
w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z póên. zm.5));

2. Firma inwestycyjna na pisemne ˝àdanie klienta profesjonalnego i w zakresie
okreÊlonym w tym ˝àdaniu mo˝e
uznaç go za klienta detalicznego. Firma
inwestycyjna mo˝e tak˝e uznaç klienta
profesjonalnego za klienta detalicznego pomimo braku takiego ˝àdania.”;

43) systemie rozrachunku — rozumie si´ przez
to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2
ustawy o ostatecznoÊci rozrachunku;
44) zleceniu rozrachunku — rozumie si´ przez
to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12
lit. b ustawy o ostatecznoÊci rozrachunku;

w.

45) przedsi´biorcy — rozumie si´ przez to
przedsi´biorc´, o którym mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.6));
46) przedsi´biorcy zagranicznym — rozumie
si´ przez to przedsi´biorc´ zagranicznego
w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

ww

47) krótkiej sprzeda˝y — rozumie si´ przez to
zobowiàzanie si´ do zbycia papierów wartoÊciowych mimo ich braku w chwili zaciàgania tego zobowiàzania na rachunku papierów wartoÊciowych zbywcy, je˝eli nie
zosta∏y spe∏nione warunki, o których mowa w art. 7 ust. 5;

48) towarze — rozumie si´ przez to towar,
o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzàdzenia 1287/2006.”;
———————
5)

6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r. Nr 64,
poz. 594 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141,
poz. 888.

„1) domy maklerskie i banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne
osoby prawne prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddzia∏u, Krajowy Depozyt,
spó∏k´, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, oraz
Narodowy Bank Polski — je˝eli oznaczenie
tych rachunków pozwala na identyfikacj´
osób, którym przys∏ugujà prawa z papierów
wartoÊciowych;”,

b) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Od chwili zarejestrowania papierów wartoÊciowych, na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartoÊciowych w depozycie papierów wartoÊciowych,
za rachunki papierów wartoÊciowych uwa˝a si´
równie˝ zapisy dotyczàce tych papierów, dokonywane w zwiàzku z ich subskrypcjà lub sprzeda˝à w obrocie pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, przez:”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ilekroç w ustawie jest mowa o rachunkach
papierów wartoÊciowych, rozumie si´ przez
to równie˝ rachunki, na których sà zapisywane nieb´dàce papierami wartoÊciowymi
instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego.”;
5) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Papiery wartoÊciowe:
1) b´dàce przedmiotem oferty publicznej lub
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3) wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu, lub
4) emitowane przez Skarb Paƒstwa lub
Narodowy Bank Polski
— nie majà formy dokumentu od chwili
ich zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja
tych papierów wartoÊciowych w depozycie papierów wartoÊciowych (dematerializacja).

3. Papiery wartoÊciowe:

8. Zawarcie przez spó∏k´ nieb´dàcà spó∏kà
publicznà umowy o rejestracj´ praw do
akcji oraz akcji w depozycie papierów
wartoÊciowych wymaga upowa˝nienia
zawartego w uchwale walnego zgromadzenia tej spó∏ki, a w przypadku emitenta z siedzibà poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale w∏aÊciwego
organu stanowiàcego tego emitenta.
Upowa˝nienie do zawarcia umowy o rejestracj´ akcji w depozycie papierów
wartoÊciowych jest równoznaczne z upowa˝nieniem do zawarcia umowy o rejestracj´ w depozycie papierów wartoÊciowych praw do akcji, z których wynika
uprawnienie do otrzymania tych akcji.

go

2. Papiery wartoÊciowe mogà nie mieç
formy dokumentu równie˝ w przypadku, gdy przewidujà to odr´bne przepisy
dotyczàce emisji tych papierów.

jestracji mo˝e byç ta cz´Êç papierów
wartoÊciowych, która stanowi przedmiot oferty publicznej, lub które majà
byç przedmiotem obrotu na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

l

2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub,
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1) b´dàce przedmiotem oferty publicznej, które nie b´dà podlegaç dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo
2) wprowadzone wy∏àcznie do alternatywnego systemu obrotu

rcl
.

— mogà nie podlegaç dematerializacji,
o której mowa w ust. 1, je˝eli emitent
tak postanowi. W takim przypadku ust. 4
i 6 nie stosuje si´.

9. Umowa o rejestracj´ akcji w depozycie
papierów wartoÊciowych stanowi tak˝e
podstaw´ do rejestrowania w depozycie
papierów wartoÊciowych praw poboru
z tych akcji.

4. Emitent papierów wartoÊciowych, o których mowa w ust. 1, jest zobowiàzany
do zawarcia z Krajowym Depozytem
umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartoÊciowych
w depozycie papierów wartoÊciowych.

w.

5. Przed z∏o˝eniem wniosku o dopuszczenie instrumentów finansowych nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi do
obrotu na rynku regulowanym, podmiot
ubiegajàcy si´ o dopuszczenie do obrotu tych instrumentów jest zobowiàzany
do zawarcia z Krajowym Depozytem
umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych instrumentów w depozycie
papierów wartoÊciowych.

ww

6. Je˝eli system rejestracji papierów wartoÊciowych emitowanych przez Skarb
Paƒstwa lub opiewajàcych na wynikajàce z nich zbywalne prawa majàtkowe
b´dzie prowadzony przez Narodowy
Bank Polski, emitent b´dàcy Skarbem
Paƒstwa jest zobowiàzany, przed z∏o˝eniem wniosku o dopuszczenie papierów
wartoÊciowych do obrotu na rynku regulowanym albo o ich wprowadzenie
do alternatywnego systemu obrotu, do
zawarcia z Narodowym Bankiem Polskim umowy, której przedmiotem jest
rejestracja papierów wartoÊciowych
w takim systemie.
7. W przypadku papierów wartoÊciowych
wyemitowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedmiotem re-

10. W przypadku przekazania przez Krajowy
Depozyt wykonywania czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1, spó∏ce zale˝nej od Krajowego Depozytu, umowa o rejestracj´ papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów finansowych w depozycie
papierów wartoÊciowych jest zawierana
z tà spó∏kà.”;

6) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Na podstawie umowy zawartej przez
emitenta z Krajowym Depozytem lub
spó∏kà, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1, w depozycie papierów wartoÊciowych mogà byç równie˝ rejestrowane papiery wartoÊciowe, które
zgodnie z odr´bnymi przepisami dotyczàcymi emisji tych papierów, mogà
nie mieç formy dokumentu.
2. W depozycie papierów wartoÊciowych
mogà byç równie˝ rejestrowane papiery wartoÊciowe, inne ni˝ wskazane
w art. 5 ust. 1, wyemitowane przez
podmioty z siedzibà poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nabywane
przez:
1) uczestników Krajowego Depozytu
lub ich klientów, lub
2) uczestników spó∏ki, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, lub
ich klientów.
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7) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

b) uprawnia wykonujàcego zlecenie do
zawarcia na rachunek zbywcy lub
podmiotu, o którym mowa w art. 121
ust. 2 pkt 2, umowy po˝yczki papierów wartoÊciowych na wypadek niewywiàzania si´ przez zbywc´ lub podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 2
pkt 2, z obowiàzku terminowego dostarczenia papierów wartoÊciowych,
albo

2) zbywcà jest podmiot b´dàcy uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego
podmiotu prowadzàcego rozliczenia
transakcji, odpowiedzialny za wykonanie
obowiàzków zwiàzanych z rozliczeniem
tej transakcji, albo

w.

rcl
.

„3. W przypadku papierów wartoÊciowych wydanych w formie dokumentu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiàzek okreÊlony w ust. 1 uznaje si´ za spe∏niony przez zarejestrowanie tych papierów wartoÊciowych,
przed zawarciem umowy, której przedmiotem
jest rejestracja tych papierów wartoÊciowych
w depozycie papierów wartoÊciowych, przez
osob´ prawnà lub innà jednostk´ organizacyjnà wykonujàcà poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej
rejestracji papierów wartoÊciowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartoÊciowymi.”;
8) w art. 7:

a) ustanawia obowiàzek i okreÊla zasady
pozyskania i termin dostarczenia przez
zbywc´ lub podmiot, o którym mowa
w art. 121 ust. 2 pkt 2, papierów wartoÊciowych niezb´dnych do dokonania rozrachunku transakcji w terminie
okreÊlonym przez Krajowy Depozyt
lub inny podmiot prowadzàcy rozrachunek, oraz

go

„1. W przypadku papierów wartoÊciowych wydanych w formie dokumentu, emitent jest
obowiàzany, przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartoÊciowych w depozycie papierów
wartoÊciowych, z∏o˝yç te papiery do depozytu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firm´ inwestycyjnà,
Krajowy Depozyt lub spó∏k´, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1. Podmioty te sà obowiàzane
utworzyç rejestr osób uprawnionych z tych
papierów.”,

1) pomi´dzy zbywcà lub podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, a wykonujàcym zlecenie zosta∏a zawarta
umowa, która:

l

3. Do papierów wartoÊciowych rejestrowanych zgodnie z ust. 1 i 2 stosuje si´
przepisy ustawy dotyczàce zdematerializowanych papierów wartoÊciowych,
w tym dotyczàce nabywania oraz przenoszenia praw z takich papierów.”;
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a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zobowiàzanie si´ do zbycia papierów wartoÊciowych w transakcji zawartej w obrocie
zorganizowanym, przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów wartoÊciowych
zbywcy jest dopuszczalne, o ile:

ww

1) zosta∏y one uprzednio nabyte w wyniku
transakcji, której rozliczenie jest zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa
w art. 65, art. 68 lub art. 68d, lub

2) nast´puje w ramach tej samej transakcji,
w której zbywca zobowiàza∏ si´ i sta∏ si´
uprawniony do nabycia tej samej liczby
takich samych papierów wartoÊciowych,
a rozrachunek nabycia nastàpi nie póêniej
ni˝ rozrachunek zbycia, lub
3) zosta∏y one uprzednio nabyte w wyniku
transakcji zawartej na zagranicznym rynku regulowanym.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Na rynku regulowanym zawieranie transakcji krótkiej sprzeda˝y jest dopuszczalne,
o ile:

3) zbywcà jest podmiot nieb´dàcy uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego
podmiotu prowadzàcego rozliczenia
transakcji, odpowiedzialnym za wykonanie obowiàzków zwiàzanych z rozliczeniem tej transakcji, o ile umowa pomi´dzy zbywcà a podmiotem b´dàcym
uczestnikiem Krajowego Depozytu lub
innego podmiotu prowadzàcego rozliczenia transakcji, odpowiedzialnym za
wykonanie obowiàzków zwiàzanych
z rozliczeniem tej transakcji:
a) ustanawia obowiàzek i okreÊla zasady
pozyskania i termin dostarczenia przez
zbywc´ papierów wartoÊciowych niezb´dnych do dokonania rozrachunku
transakcji w terminie okreÊlonym
przez Krajowy Depozyt lub inny podmiot prowadzàcy rozrachunek, oraz
b) uprawnia tego uczestnika do zawarcia
na rachunek zbywcy umowy po˝yczki
papierów wartoÊciowych na wypadek
niewywiàzania si´ przez zbywc´
z obowiàzku terminowego dostarczenia papierów wartoÊciowych.

5b. Przepisy ust. 1—5a nie wy∏àczajà prawa do
zobowiàzania si´ do zbycia papierów wartoÊciowych poza obrotem zorganizowanym przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów wartoÊciowych zbywcy.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisy ust. 1—5b stosuje si´ równie˝ do
wyemitowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartoÊciowych
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9) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. Przepisy art. 7 stosuje si´ odpowiednio do
nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi
instrumentów finansowych b´dàcych
przedmiotem obrotu zorganizowanego.”;
10) w art. 10:

12) w art. 14:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Przez zagraniczny rynek regulowany rozumie si´ rynek regulowany dzia∏ajàcy na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego.

l

b´dàcych przedmiotem oferty publicznej
lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, od chwili zawarcia umowy o zarejestrowanie tych papierów wartoÊciowych w depozycie papierów wartoÊciowych.”;
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3. Do podmiotu prowadzàcego zagraniczny rynek regulowany organizujàcego w innym
paƒstwie cz∏onkowskim alternatywny system obrotu stosuje si´ odpowiednio
art. 117a.”;

13) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Podmiot prowadzàcy zagraniczny rynek regulowany mo˝e bez zezwolenia
Komisji instalowaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej systemy informatyczne i urzàdzenia techniczne
umo˝liwiajàce dost´p do tego rynku
podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

go

„1a. Âwiadectwo dotyczàce, rejestrowanych
w depozycie papierów wartoÊciowych
zgodnie z art. 5a:
1) hipotecznych listów zastawnych — powinno równie˝ spe∏niaç wymogi okreÊlone w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o listach zastawnych i bankach
hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99,
poz. 919, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119);

2. Warunkiem podj´cia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, jest poinformowanie Komisji przez w∏aÊciwy organ
nadzoru, który udzieli∏ danemu podmiotowi zezwolenia na prowadzenie
rynku regulowanego, o zamiarze ich
podj´cia.

rcl
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2) bankowych papierów wartoÊciowych —
powinno równie˝ spe∏niaç wymogi
okreÊlone w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.”,

3. Komisja mo˝e zwróciç si´ do organu
nadzoru, o którym mowa w ust. 2,
o wskazanie uczestników rynku,
o którym mowa w ust. 1.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

ww

w.

„2. W odniesieniu do papierów wartoÊciowych
emitenta z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanych na koncie
depozytowym prowadzonym przez Krajowy
Depozyt lub spó∏k´, której Krajowy Depozyt
przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1,
dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej wykonujàcej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie
centralnej rejestracji papierów wartoÊciowych lub rozliczania transakcji zawieranych
w obrocie papierami wartoÊciowymi, b´dàcej uczestnikiem Krajowego Depozytu lub tej
spó∏ki zgodnie z art. 51 ust. 3 i 4, za Êwiadectwo uwa˝a si´ równie˝ dokument o treÊci
wskazanej w ust. 1, wystawiony przez podmiot wskazany Krajowemu Depozytowi lub
tej spó∏ce przez tego uczestnika.”;

11) w art. 12:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) dokonanie przymusowego wykupu akcji
zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej — w przypadku Êwiadectwa dotyczàcego akcji obj´tych przymusowym wykupem;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O utracie wa˝noÊci Êwiadectwa z przyczyny
okreÊlonej w ust. 1 pkt 2, 3 lub 3a, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spó∏ki publicznej, wystawiajàcy
niezw∏ocznie zawiadamia t´ spó∏k´.”;

4. W przypadkach gdy, zgodnie z art. 16
rozporzàdzenia 1287/2006, dzia∏alnoÊç
podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
uzyska istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku papierów wartoÊciowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz dla ochrony inwestorów,
Komisja podejmuje wspó∏prac´ z organem nadzoru, który udzieli∏ temu
podmiotowi zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego.”;

14) w art. 15:
a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 3,
b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 3,
c) uchyla si´ ust. 3;
15) w art. 16 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ lub spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy mo˝e organizowaç
alternatywny system obrotu. Do spó∏ki prowadzàcej rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, stosuje si´ odpowiednio art. 78, art. 78a, art. 81a—81g
i art. 104a oraz przepisy wydane na podstawie
art. 94 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 — w zakresie, w jakim przepisy wydane na podstawie art. 94
ust. 1 pkt 5 okreÊlajà warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia dzia∏alnoÊci.
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16) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe warunki, jakie musi
spe∏niaç rynek regulowany,

1c. Warunki, o których mowa w ust. 1b pkt 1,
w zakresie spe∏niania warunków technicznych, uwa˝a si´ za spe∏nione w przypadku
Krajowego Depozytu oraz w przypadku:
1) spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6,
oraz spó∏ki prowadzàcej izb´ rozrachunkowà — w zakresie powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji;
2) spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3,
oraz spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczeniowà — w zakresie powierzenia dokonywania rozliczenia transakcji.”,

go

2) szczegó∏owe warunki, jakie musi
spe∏niaç rynek oficjalnych notowaƒ
oraz emitenci papierów wartoÊciowych dopuszczonych do obrotu na
tym rynku

2) zapewniaç wykonywanie powierzonych
mu czynnoÊci w sposób niezagra˝ajàcy
bezpieczeƒstwu obrotu i nienaruszajàcy
interesów uczestników tego obrotu.

l

4. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ lub spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy jest obowiàzana zawiadomiç Komisj´ o zamiarze organizowania
alternatywnego systemu obrotu co najmniej
na 30 dni przed rozpocz´ciem organizowania
tego systemu. Zawiadomienie powinno zawieraç informacje potwierdzajàce spe∏nienie przez
t´ spó∏k´ warunków organizowania alternatywnego systemu obrotu.”;
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2. Komisja przekazuje Komisji Europejskiej oraz innym paƒstwom cz∏onkowskim list´ rynków regulowanych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
17) w art. 18:

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ oraz spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy upowszechnia
aktualne ceny kupna i ceny sprzeda˝y dla
akcji dopuszczonych do obrotu na danej
gie∏dzie lub na danym rynku pozagie∏dowym, ze wskazaniem ∏àcznego wolumenu
zleceƒ dla ka˝dego z poziomów cenowych
zgodnie z art. 17, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporzàdzenia 1287/2006.”,

rcl
.

— przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci
zapewnienia bezpieczeƒstwa obrotu
oraz ochrony interesów inwestorów
uczestniczàcych w obrocie na tym rynku, w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 17—20 i art. 27—37 rozporzàdzenia 1287/2006.

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

w.

„3) upowszechnianie jednolitych informacji
o kursach i obrotach instrumentami finansowymi, które sà przedmiotem obrotu na
danym rynku organizowanym przez t´ spó∏k´, w tym — w przypadku organizowania
obrotu akcjami — w sposób i w zakresie
okreÊlonym w art. 12, art. 13, art. 17—20
oraz art. 27—32 rozporzàdzenia 1287/2006.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

ww

„1a. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ oraz spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy zapewnia
sprawny i prawid∏owy rozrachunek oraz
rozliczanie transakcji zawartych na rynku
regulowanym prowadzonym przez t´ spó∏k´, przez zawarcie umowy z podmiotem
uprawnionym do dokonywania rozrachunku oraz rozliczania transakcji.
1b. Podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku oraz rozliczania transakcji powinien spe∏niaç nast´pujàce warunki:

1) wykorzystywaç rozwiàzania zapewniajàce sprawne i prawid∏owe wykonywanie
powierzonych mu czynnoÊci, w tym
spe∏niaç warunki techniczne dokonywania odpowiednio rozrachunku lub rozliczeƒ transakcji;

d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2f w brzmieniu:
„2a. Informacje, o których mowa w ust. 2, sà
upowszechniane niezw∏ocznie w ciàgu
normalnych godzin handlu w rozumieniu
art. 2 pkt 5 rozporzàdzenia 1287/2006.
2b. Komisja mo˝e zwolniç spó∏k´ prowadzàcà
gie∏d´ lub spó∏k´ prowadzàcà rynek pozagie∏dowy, na wniosek tej spó∏ki, z obowiàzku upowszechniania informacji, o których
mowa w ust. 2, je˝eli jest to uzasadnione ze
wzgl´du na przyj´ty sposób organizowania
obrotu albo rodzaj lub wielkoÊç zleceƒ,
zgodnie z art. 18 rozporzàdzenia 1287/2006.
Komisja mo˝e równie˝ zwolniç spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´ lub spó∏k´ prowadzàcà rynek pozagie∏dowy z obowiàzku upowszechniania informacji, o których mowa
w ust. 2, w odniesieniu do zleceƒ na du˝à
skal´ w porównaniu ze standardowà wielkoÊcià rynkowà dla danych akcji w rozumieniu art. 20 rozporzàdzenia 1287/2006.
2c. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ oraz spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy upowszechnia w odniesieniu do zawieranych na danym rynku transakcji, których przedmiotem
sà akcje dopuszczone do obrotu na danej
gie∏dzie lub na danym rynku pozagie∏dowym, dane obejmujàce cen´, wielkoÊç oraz
czas zawarcia ka˝dej transakcji, zgodnie
z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporzàdzenia 1287/2006. Upowszechnienie informacji nast´puje niezw∏ocznie po zawarciu
transakcji.
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2e. Do wniosku o udzielenie zgody, o której
mowa w ust. 2d, spó∏ka prowadzàca gie∏d´
lub spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy do∏àcza zasady, na jakich b´dzie dokonywane odroczone upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 2c, po uzyskaniu zgody Komisji.

e) uchyla si´ ust. 3;
18) art. 19 otrzymuje brzmienie:

6) przedmiotem obrotu wy∏àcznie na
rynku regulowanym mogà byç papiery wartoÊciowe emitowane przez
fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

2. Transakcja, której przedmiotem jest nabycie lub zbycie nieb´dàcych papierami
wartoÊciowymi
instrumentów
finansowych dopuszczonych do obrotu
zorganizowanego, lub która prowadzi
do powstania takich instrumentów, nie
stanowi gry ani zak∏adu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, ani te˝ gry
losowej lub zak∏adu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach losowych
i zak∏adach wzajemnych, nawet je˝eli
wed∏ug wyraênej lub dorozumianej
woli stron rzeczywiste spe∏nienie wzajemnych Êwiadczeƒ jest wy∏àczone,
a tylko jedna ze stron jest obowiàzana
zap∏aciç ró˝nic´ mi´dzy umówionà cenà sprzeda˝y a cenà rynkowà w czasie
wykonania umowy.”;

go

2f. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ oraz spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy po uzyskaniu
zgody, o której mowa w ust. 2d, jest obowiàzana upowszechniç zasady, na jakich
b´dzie dokonywane odroczone upowszechnianie informacji, o których mowa
w ust. 2c.”,

wspólnego
inwestowania
typu
otwartego inne ni˝ fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa
w art. 263 ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

l

2d. Komisja mo˝e udzieliç spó∏ce prowadzàcej
gie∏d´ lub spó∏ce prowadzàcej rynek pozagie∏dowy, na wniosek tej spó∏ki, zgody na
odroczone upowszechnianie informacji,
o których mowa w ust. 2c, je˝eli jest to uzasadnione ze wzgl´du na rodzaj lub, zgodnie z art. 28 rozporzàdzenia 1287/2006, ze
wzgl´du na wielkoÊç transakcji.

Poz. 1316

v. p

Dziennik Ustaw Nr 165

„Art. 19. 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej:

rcl
.

1) papiery wartoÊciowe obj´te zatwierdzonym prospektem emisyjnym
mogà byç przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym wy∏àcznie po
ich dopuszczeniu do tego obrotu;

w.

2) dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartoÊciowych na
podstawie tej oferty, z wyjàtkiem
oferty publicznej, o której mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c—e
ustawy o ofercie publicznej, wymaga poÊrednictwa firmy inwestycyjnej;

ww

3) proponowanie w sposób, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, nabycia instrumentów pochodnych inkorporujàcych
uprawnienie do nabycia papierów
wartoÊciowych okreÊlonych w art. 3
pkt 1 lit. a, mo˝e byç dokonywane
wy∏àcznie na rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie obrotu;

4) instrumenty pochodne inkorporujàce uprawnienie do nabycia papierów wartoÊciowych okreÊlonych
w art. 3 pkt 1 lit. a, mogà byç przedmiotem proponowania nabycia
w sposób, o którym mowa w art. 3
ust. 1 ustawy o ofercie publicznej,
wy∏àcznie w przypadku gdy te papiery wartoÊciowe sà dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym
lub do alternatywnego systemu obrotu;
5) przedmiotem obrotu zorganizowanego nie mogà byç papiery wartoÊciowe emitowane przez instytucje

19) w art. 20:

a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:
„4a. Spó∏ka prowadzàca rynek regulowany, na
wniosek emitenta, mo˝e zawiesiç obrót danymi papierami wartoÊciowymi lub powiàzanymi z nimi instrumentami pochodnymi
w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dost´pu do informacji.
4b. Spó∏ka prowadzàca rynek regulowany mo˝e podjàç decyzj´ o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartoÊciowych lub instrumentów finansowych nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi z obrotu w przypadku,
gdy instrumenty te przesta∏y spe∏niaç warunki obowiàzujàce na tym rynku, pod warunkiem, ˝e nie spowoduje to znaczàcego
naruszenia interesów inwestorów lub zagro˝enia prawid∏owego funkcjonowania
rynku. Spó∏ka prowadzàca rynek regulowany niezw∏ocznie informuje Komisj´ o podj´ciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu
instrumentów finansowych z obrotu.
4c. Komisja, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym
w innym paƒstwie cz∏onkowskim informacji o wystàpieniu przez ten organ z ˝àdaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu okreÊlonego instrumentu
finansowego, wyst´puje do spó∏ek prowadzàcych rynek regulowany oraz podmiotów organizujàcych alternatywny system
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20) w art. 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ ma wy∏àczne
prawo zamieszczania w firmie spó∏ki wyrazów „gie∏da instrumentów finansowych”
lub, w przypadku gdy organizuje obrót papierami wartoÊciowymi, wyrazów „gie∏da
papierów wartoÊciowych”.”,

e) uchyla si´ ust. 6,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kapita∏ w∏asny spó∏ki prowadzàcej gie∏d´
wynosi co najmniej 10 000 000 z∏.”;

21) w art. 22:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy:

go

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Komisja podaje niezw∏ocznie do publicznej
wiadomoÊci informacj´ o wystàpieniu z ˝àdaniem, o którym mowa w ust. 1—3, oraz
przekazuje jà organom nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych paƒstwach
cz∏onkowskich.
5b. Komisja niezw∏ocznie przekazuje informacj´, o której mowa w ust. 4b, organom nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych
paƒstwach cz∏onkowskich.”;

c) uchyla si´ ust. 4,

l

obrotu z ˝àdaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu
tego instrumentu finansowego, o ile nie
spowoduje to znaczàcego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeƒstwu obrotu.”,

Poz. 1316

v. p

Dziennik Ustaw Nr 165

1) spó∏ka prowadzàca gie∏d´ jest spó∏kà
publicznà;
2) przedmiotem obrotu na gie∏dzie prowadzonej przez danà spó∏k´ nie sà papiery
wartoÊciowe.”,

b) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:
„4. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ niezw∏ocznie po
uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie gie∏dy jest obowiàzana podaç do publicznej
wiadomoÊci list´ akcjonariuszy spó∏ki ze
wskazaniem:

rcl
.

„2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ mo˝e byç wy∏àcznie prowadzenie
gie∏dy, organizowanie alternatywnego systemu obrotu lub prowadzenie innej dzia∏alnoÊci w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z tym obrotem, z zastrze˝eniem
ust. 3 i 3a.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

w.

„3a. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´, po uprzednim
zawiadomieniu Komisji, mo˝e organizowaç
obrót towarami gie∏dowymi w rozumieniu
ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z póên. zm.7)). Do spó∏ki prowadzàcej gie∏d´, która organizuje obrót towarami gie∏dowymi, oraz do tego obrotu stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych dotyczàce gie∏dy towarowej,
z wy∏àczeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5—7,
art. 6—8, art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy.

ww

3b. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 3a, spó∏ka prowadzàca gie∏d´ do∏àcza regulamin obrotu towarami gie∏dowymi, do którego stosuje si´ art. 11 ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych. O ka˝dej zmianie regulaminu
obrotu towarami gie∏dowymi spó∏ka prowadzàca gie∏d´ informuje Komisj´.

3c. Komisja mo˝e, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, albo od dnia
otrzymania informacji o zmianie regulaminu obrotu towarami gie∏dowymi, zg∏osiç
sprzeciw wobec rozpocz´cia organizowania przez spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´ obrotu
towarami gie∏dowymi albo jego kontynuowania, je˝eli mog∏oby to naruszyç bezpieczeƒstwo obrotu instrumentami finansowymi lub obrotu towarami gie∏dowymi.”,
———————
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

1) imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania
— w przypadku osób fizycznych,

2) nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby
— w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej oraz

3) liczby posiadanych przez poszczególnych
akcjonariuszy akcji oraz wynikajàcego
z nich udzia∏u w ogólnej liczbie g∏osów
oraz w kapitale zak∏adowym spó∏ki prowadzàcej gie∏d´.
5. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 4, dotyczy akcjonariuszy posiadajàcych akcje
w liczbie uprawniajàcej do wykonywania co
najmniej 5 % ogólnej liczby g∏osów lub stanowiàcej co najmniej 5 % kapita∏u zak∏adowego spó∏ki prowadzàcej gie∏d´.
6. W przypadku zmiany danych zawartych na
liÊcie, o której mowa w ust. 4, spó∏ka prowadzàca gie∏d´ niezw∏ocznie podaje treÊç tych
zmian do publicznej wiadomoÊci.”;
22) uchyla si´ art. 23;
23) w art. 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar
bezpoÊredniego lub poÊredniego nabycia
lub obj´cia akcji spó∏ki prowadzàcej gie∏d´
w liczbie:

Dziennik Ustaw Nr 165
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Poz. 1316

4) dane o wysokoÊci i strukturze kapita∏u w∏asnego oraz êród∏ach jego pochodzenia;

2) powodujàcej osiàgni´cie lub przekroczenie 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %
lub 50 % ogólnej liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego

5) wskazanie podmiotu lub podmiotów, które
b´dà dokonywaç, na podstawie umowy ze
spó∏kà, rozliczenia oraz rozrachunku transakcji zawieranych na gie∏dzie prowadzonej
przez spó∏k´ oraz zasad, na jakich ma byç
dokonywany rozrachunek oraz rozliczenie
transakcji przez ten podmiot lub podmioty;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

6) dane o przewidywanej lokalizacji gie∏dy oraz
Êrodkach technicznych umo˝liwiajàcych
funkcjonowanie gie∏dy, w szczególnoÊci zapewniajàcych sta∏à ∏àcznoÊç z podmiotami,
o których mowa w pkt 5;
7) zobowiàzanie co najmniej 6 firm inwestycyjnych do prowadzenia dzia∏alnoÊci na danej
gie∏dzie;
8) list´ akcjonariuszy spó∏ki posiadajàcych akcje uprawniajàce do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby g∏osów lub stanowiàcych co najmniej 5 % kapita∏u zak∏adowego spó∏ki ze wskazaniem posiadanych
przez nich udzia∏ów w ogólnej liczbie g∏osów oraz w kapitale zak∏adowym spó∏ki.”;

go

„3. Komisji przys∏uguje prawo zg∏oszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpoÊredniego
lub poÊredniego nabycia lub obj´cia akcji
spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ w liczbie nabycia
w terminie 3 miesi´cy od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku gdy podmiot zamierzajàcy nabyç lub objàç akcje spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ móg∏by wywieraç niekorzystny wp∏yw na
prawid∏owe i stabilne zarzàdzanie gie∏dà.
W przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu Komisja mo˝e wyznaczyç termin, w ciàgu którego
nabycie lub obj´cie akcji spó∏ki prowadzàcej
gie∏d´ mo˝e zostaç dokonane.”,

v. p

— przy czym posiadanie akcji spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ przez podmioty pozostajàce
w tej samej grupie kapita∏owej uwa˝a si´ za
ich posiadanie przez jeden podmiot.”,

l

1) stanowiàcej co najmniej 5 % ogólnej liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego lub

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

25) po art. 25 dodaje si´ art. 25a i 25b w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. W sk∏ad zarzàdu gie∏dy powinny
wchodziç osoby posiadajàce wykszta∏cenie wy˝sze, co najmniej trzyletni sta˝ pracy w instytucjach rynku
finansowego oraz nieposzlakowanà
opini´ w zwiàzku ze sprawowanymi
funkcjami.

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonywanie prawa g∏osu z akcji spó∏ki
prowadzàcej gie∏d´ nabytych lub obj´tych
bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu
zawiadomienia lecz przed up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 3, pomimo zg∏oszenia przez Komisj´ sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisj´ terminu, w którym nabycie lub obj´cie akcji
mo˝e zostaç dokonane, jest bezskuteczne.”;

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy organizowaniem alternatywnego systemu obrotu kierujà
cz∏onkowie zarzàdu gie∏dy.

ww

w.

rcl
.

„3a. Nabycie lub obj´cie akcji na warunkach
wskazanych w zawiadomieniu mo˝e nastàpiç:
1) po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 3 — w przypadku niezg∏oszenia
sprzeciwu przez Komisj´ albo
2) w terminie wyznaczonym przez Komisj´
— w przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu
przez Komisj´ i wyznaczenia terminu,
w ciàgu którego nabycie lub obj´cie akcji spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ mo˝e zostaç dokonane.”,

24) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu uzyskania zezwolenia spó∏ka sk∏ada za
poÊrednictwem Komisji wniosek zawierajàcy:
1) firm´ oraz siedzib´ spó∏ki;
2) dane osobowe cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej spó∏ki prowadzàcej gie∏d´, zwanych
dalej odpowiednio „zarzàdem gie∏dy” i „radà gie∏dy”, oraz innych osób, które odpowiadajà za rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gie∏dy
lub b´dà nià kierowaç;
3) przewidywanà wysokoÊç Êrodków w∏asnych
i kredytów, przeznaczonà na uruchomienie
gie∏dy, oraz okreÊlenie sposobu finansowania dzia∏alnoÊci;

2. W przypadku gdy spó∏ka prowadzàca
gie∏d´ organizuje alternatywny system obrotu, warunki, o których mowa w ust. 1, powinny spe∏niaç osoby
kierujàce tà dzia∏alnoÊcià.

Art. 25b. 1. Zezwolenie na prowadzenie gie∏dy
uprawnia spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´
do instalowania na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego systemów
informatycznych i urzàdzeƒ technicznych, umo˝liwiajàcych dost´p do
gie∏dy podmiotom prowadzàcym
dzia∏alnoÊç na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego.
2. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ jest obowiàzana zawiadomiç Komisj´ o zamiarze podj´cia czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1.
3. Komisja przekazuje informacj´, o której mowa w ust. 2, w terminie miesiàca w∏aÊciwemu organowi nadzoru innego paƒstwa cz∏onkowskiego, na terytorium którego czynnoÊci okreÊlone w ust. 1 majà byç podj´te.”;
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26) w art. 27:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2—6 w brzmieniu:

Poz. 1316

stym w rozumieniu art. 55a ustawy o ofercie publicznej — w zakresie okreÊlonym
w art. 61 tej ustawy;”,

3. Podmiot uprawniony do zawierania transakcji na rynku gie∏dowym mo˝e powierzyç dokonywanie rozrachunku zawieranych przez
niego transakcji podmiotowi innemu ni˝ ten,
który na podstawie umowy ze spó∏kà prowadzàcà gie∏d´ dokonuje rozrachunku
transakcji zawieranych na tym rynku. Zamiar powierzenia dokonywania rozrachunku
wymaga zawiadomienia Komisji.

„16) zasady kwalifikowania papierów wartoÊciowych jako przedmiotu transakcji, o których mowa w art. 7 ust. 5a, oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o tych
transakcjach;
17) warunki i tryb zawierania oraz zasady monitorowania i limitowania transakcji, o których mowa w art. 7 ust. 5a.”;

28) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Stronami transakcji zawieranych na rynku gie∏dowym mogà byç wy∏àcznie:
1) firmy inwestycyjne;

go

4. Komisja w terminie 3 miesi´cy od dnia
otrzymania zawiadomienia, zg∏asza sprzeciw wobec planowanego zawarcia umowy
skutkujàcej zmianà podmiotu dokonujàcego
rozrachunku lub rozliczania transakcji lub
wobec planowanego powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji podmiotowi
innemu ni˝ ten, który na podstawie umowy
ze spó∏kà prowadzàcà gie∏d´ dokonuje rozrachunku transakcji zawieranych na rynku
gie∏dowym, w przypadku gdy podmiot,
z którym ma zostaç zawarta umowa, albo
podmiot wskazany zgodnie z ust. 3 nie spe∏nia warunków, o których mowa w art. 18
ust. 1b.

l

b) dodaje si´ pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„2. Zamiar zawarcia przez spó∏k´ prowadzàcà
gie∏d´ umowy skutkujàcej zmianà podmiotu
dokonujàcego rozrachunku lub rozliczania
transakcji wymaga zawiadomienia Komisji.

v. p
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2) zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzàce dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

rcl
.

3) Krajowy Depozyt albo spó∏ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 — w przypadku,
o którym mowa w art. 59 ust. 3;

w.

5. W przypadku gdy podmiot dokonujàcy rozrachunku lub rozliczania transakcji nie spe∏nia warunków, o których mowa w art. 18
ust. 1b, Komisja mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç spó∏ce prowadzàcej gie∏d´ rozwiàzanie umowy zawartej z tym podmiotem. Komisja mo˝e wyznaczyç termin, w ciàgu którego rozwiàzanie umowy powinno zostaç
dokonane.

ww

6. W przypadku gdy podmiot, któremu podmiot uprawniony do zawierania transakcji
na rynku gie∏dowym powierzy∏ dokonywanie rozrachunku transakcji, nie spe∏nia warunków, o których mowa w art. 18 ust. 1b,
Komisja mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç
zmian´ podmiotu dokonujàcego rozrachunku transakcji. Komisja mo˝e wyznaczyç termin, w ciàgu którego zmiana podmiotu powinna zostaç dokonana.”;

27) w art. 28 w ust. 2:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) obowiàzki informacyjne emitentów papierów wartoÊciowych dopuszczonych do obrotu wy∏àcznie na rynku gie∏dowym nieb´dàcym rynkiem oficjalnych notowaƒ gie∏dowych, a tak˝e warunki uznania informacji za równowa˝ne informacjom bie˝àcym
i okresowym, w przypadku emitentów
z siedzibà w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem macierzy-

4) spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczeniowà —
w przypadku, o którym mowa w art. 68c
ust. 3.

2. Stronami transakcji zawieranych na rynku gie∏dowym mogà byç równie˝, na warunkach
okreÊlonych w regulaminie gie∏dy, inne podmioty nabywajàce i zbywajàce instrumenty
finansowe we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek:
1) b´dàce uczestnikami Krajowego Depozytu
lub spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2,
lub spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczeniowà
i izb´ rozrachunkowà, o której mowa
w art. 68a;

2) nieb´dàce uczestnikami podmiotu, o którym
mowa w pkt 1, pod warunkiem wskazania
podmiotu b´dàcego uczestnikiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1, który zobowiàza∏ si´ do wype∏niania obowiàzków w zwiàzku z rozliczaniem zawartych transakcji.”;
29) w art. 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Obligacje zamienne, obligacje z prawem
pierwszeƒstwa lub warranty subskrypcyjne
mogà byç dopuszczone do obrotu na rynku
oficjalnych notowaƒ, pod warunkiem, ˝e akcje
emitowane w celu realizacji uprawnieƒ wynikajàcych z tych papierów wartoÊciowych sà
jednoczeÊnie obj´te wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na tym rynku albo sà ju˝ notowane na tym samym lub na innym rynku oficjalnych notowaƒ lub na rynku regulowanym
w innym paƒstwie cz∏onkowskim.”;
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b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy mo˝e byç wy∏àcznie
organizowanie rynku pozagie∏dowego, organizowanie alternatywnego systemu obrotu lub prowadzenie innej dzia∏alnoÊci w zakresie organizowania obrotu instrumentami
finansowymi oraz dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z tym obrotem, z zastrze˝eniem ust. 3 i 3a.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

1) imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania
— w przypadku osób fizycznych,

2) nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby

— w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej oraz

3) liczby posiadanych przez poszczególnych
akcjonariuszy akcji oraz wynikajàcego
z nich udzia∏u w ogólnej liczbie g∏osów
oraz w kapitale zak∏adowym spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy

go

„3a. Spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy,
po uprzednim zawiadomieniu Komisji, mo˝e organizowaç obrót towarami gie∏dowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych.
Do spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy, która organizuje obrót towarami gie∏dowymi, oraz do tego obrotu stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych dotyczàce gie∏dy towarowej, z wy∏àczeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5—7, art. 6—8,
art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy.

„4. Spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy
niezw∏ocznie po uzyskaniu zezwolenia na
prowadzenie rynku pozagie∏dowego jest
obowiàzana podaç do publicznej wiadomoÊci list´ akcjonariuszy spó∏ki ze wskazaniem:

l

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

v. p

30) w art. 33:

Poz. 1316

5. W przypadku zmiany danych zawartych na
liÊcie, o której mowa w ust. 4, spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy niezw∏ocznie podaje treÊç tych zmian do publicznej wiadomoÊci.”;

rcl
.

3b. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 3a, spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy do∏àcza regulamin obrotu towarami gie∏dowymi, do którego stosuje si´
art. 11 ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych. O ka˝dej
zmianie regulaminu obrotu towarami gie∏dowymi spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy informuje Komisj´.

— przy czym obowiàzek ten dotyczy akcjonariuszy posiadajàcych akcje w liczbie
uprawniajàcej do wykonywania co najmniej
5 % ogólnej liczby g∏osów lub stanowiàcej
co najmniej 5 % kapita∏u zak∏adowego
spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy.

w.

3c. Komisja mo˝e, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, albo od dnia
otrzymania informacji o zmianie regulaminu obrotu towarami gie∏dowymi, zg∏osiç
sprzeciw wobec rozpocz´cia organizowania przez spó∏k´ prowadzàcà rynek pozagie∏dowy obrotu towarami gie∏dowymi
albo jego kontynuowania, je˝eli mog∏oby
to naruszyç bezpieczeƒstwo obrotu instrumentami finansowymi lub obrotu towarami gie∏dowymi.”,

ww

c) uchyla si´ ust. 4 i 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Kapita∏ w∏asny spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy wynosi co najmniej 5 000 000 z∏.”;

31) w art. 34:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy:
1) spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy
jest spó∏kà publicznà;
2) przedmiotem obrotu na rynku pozagie∏dowym prowadzonym przez danà spó∏k´
nie sà papiery wartoÊciowe.”,

32) uchyla si´ art. 35;
33) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy
oraz do wykonywania nadzoru nad takà spó∏kà
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 24,
art. 25a i 25b, art. 27—30 i art. 32 ust. 1—4.”;

34) w art. 40:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Podmioty nadzorowane, o których mowa
w art. 5 pkt 1 i 2 oraz pkt 12 i 13 ustawy
o nadzorze, sà zobowiàzane do niezw∏ocznego przekazania Komisji — je˝eli jest w∏aÊciwa
ze wzgl´du na udzielone temu podmiotowi
zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci podlegajàcej nadzorowi, siedzib´ podmiotu lub
siedzib´ jego oddzia∏u — informacji o ka˝dym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji,
zawierajàcej, z zastrze˝eniem ust. 2:”,
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) inne informacje, które w ocenie podmiotu nadzorowanego, o którym mowa
w art. 5 pkt 1, 2, 12 lub 13 ustawy o nadzorze, mogà mieç istotne znaczenie dla
weryfikacji podejrzenia;”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa równie˝ na:
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2) podmiotach, o których mowa w art. 70
ust. 1 pkt 2, 3 i 10.”;
35) tytu∏ dzia∏u III otrzymuje brzmienie:
„System depozytowo-rozliczeniowy”;
36) po art. 45, w dziale III, dodaje si´ art. 45a—45f
w brzmieniu:

1) emitowanych przez Skarb Paƒstwa
lub Narodowy Bank Polski,

2) opiewajàcych na zbywalne prawa
majàtkowe wynikajàce z papierów
wartoÊciowych emitowanych przez
Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank
Polski

— mogà byç dokonane w odr´bnym
systemie prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

Art. 45d. Je˝eli sposób rozliczenia transakcji polega na spe∏nieniu przez stron´ transakcji albo stron´ rozliczenia Êwiadczenia
w wysokoÊci stanowiàcej nadwy˝k´ ponad wartoÊç nale˝nego jej Êwiadczenia
pieni´˝nego lub niepieni´˝nego, obowiàzek spe∏nienia przez uczestnika
Êwiadczenia w tej wysokoÊci powstaje
z chwilà zawarcia transakcji. Nie wy∏àcza to mo˝liwoÊci ustalenia innej wysokoÊci Êwiadczenia w przypadkach okreÊlonych w art. 45f.

go

„Art. 45a. 1. Na zasadach okreÊlonych w niniejszym dziale, z zastrze˝eniem art. 18
ust. 1a i 1b, jest prowadzony depozyt
papierów wartoÊciowych i rejestracja
instrumentów finansowych nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi, rozliczanie i rozrachunek transakcji majàcych za przedmiot instrumenty finansowe oraz wykonywanie innych czynnoÊci zwiàzanych z systemem depozytowo-rozliczeniowym.

Art. 45c. Rozliczanie i rozrachunek transakcji oraz
rejestracja w zakresie papierów wartoÊciowych:

l

1) innych, nieb´dàcych podmiotami nadzorowanymi, bankach krajowych i oddzia∏ach instytucji kredytowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, wykonujàcych
czynnoÊci, o których mowa w art. 69
ust. 2 pkt 1—7;

Poz. 1316
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Art. 45e. 1. Wszcz´cie post´powania upad∏oÊciowego, naprawczego, egzekucyjnego
lub otwarcie likwidacji, a tak˝e podj´cie innych Êrodków prawnych wzgl´dem uczestnika lub innego podmiotu
dzia∏ajàcego bezpoÊrednio na rynku
regulowanym, skutkujàcych zawieszeniem lub zaprzestaniem dokonywania przez niego sp∏aty zad∏u˝eƒ
albo ograniczajàcych jego zdolnoÊç
w zakresie swobodnego rozporzàdzania mieniem, w tym zawieszenie dzia∏alnoÊci banku w trybie okreÊlonym
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, nie wywo∏uje skutków prawnych wobec Êrodków znajdujàcych si´ na koncie depozytowym, rachunku papierów wartoÊciowych, rachunku pieni´˝nym lub
rachunku bankowym tego uczestnika
lub innego podmiotu dzia∏ajàcego na
rynku regulowanym s∏u˝àcym do realizacji rozliczeƒ transakcji w zakresie,
w jakim Êrodki te sà potrzebne do
przeprowadzenia rozrachunku transakcji w Krajowym Depozycie, spó∏ce,
której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 6, lub w izbie rozrachunkowej,
chocia˝by post´powanie zosta∏o
wszcz´te, likwidacja otwarta lub inny
Êrodek prawny zosta∏ podj´ty przed
przeprowadzeniem jej rozrachunku.

rcl
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2. Ilekroç w niniejszym dziale jest mowa
o uczestniku rozumie si´ przez to
podmiot b´dàcy uczestnikiem odpowiednio Krajowego Depozytu, spó∏ki,
której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1—6 lub ust. 2, izby rozliczeniowej
lub izby rozrachunkowej.

w.

Art. 45b. 1. Rozliczeniem transakcji majàcych za
przedmiot instrumenty finansowe
jest ustalenie wysokoÊci Êwiadczeƒ
pieni´˝nych i niepieni´˝nych wynikajàcych z zawartych transakcji, do
spe∏nienia których sà zobowiàzani
uczestnicy b´dàcy stronami tych
transakcji lub inni uczestnicy, którzy
zobowiàzali si´ do wype∏niania obowiàzków w zwiàzku z takimi rozliczeniami (strony rozliczenia).

ww

2. Rozrachunkiem transakcji majàcych
za przedmiot instrumenty finansowe
jest obcià˝enie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów
wartoÊciowych prowadzonego przez
Krajowy Depozyt, spó∏k´, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 albo
przez izb´ rozrachunkowà, odpowiednio w zwiàzku z transakcjà zbycia lub
nabycia instrumentów finansowych,
a tak˝e, odpowiednio do ustalonych
w trakcie rozliczenia kwot Êwiadczeƒ,
uznanie lub obcià˝enie rachunku bankowego lub rachunku pieni´˝nego
wskazanego przez uczestnika b´dàcego stronà rozliczenia.

2. Ârodki prawne, o których mowa
w ust. 1, nie wywo∏ujà skutków prawnych wobec przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego przez uczestnika
lub przez inny podmiot bezpoÊrednio
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„1) 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeƒ lub organizacji zrzeszajàcych emitentów zdematerializowanych papierów
wartoÊciowych;

2) 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeƒ lub organizacji zrzeszajàcych banki
powiernicze;”;

38) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. 1. Akcjonariusz Krajowego Depozytu
jest uprawniony do wykonywania nie
wi´cej ni˝ 40 % ogólnej liczby g∏osów.
2. Akcjonariusze Krajowego Depozytu
pozostajàcy w tej samej grupie kapita∏owej sà uprawnieni do wykonywania ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 40 % ogólnej liczby g∏osów.”;

go

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e w przypadku, gdy system rejestracji papierów wartoÊciowych jest prowadzony
przez Narodowy Bank Polski.

c) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

l

dzia∏ajàcy na rynku regulowanym na
rzecz innego uczestnika lub na rzecz
Krajowego Depozytu, spó∏ki, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2, lub
izby rozliczeniowej, w ramach systemu zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczania transakcji, na zasadach okreÊlonych w regulaminie Krajowego Depozytu, spó∏ki, której Krajowy Depozyt
przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2, lub izby rozliczeniowej.
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39) w art. 47:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Nabycie lub obj´cie akcji na warunkach
wskazanych w zawiadomieniu mo˝e nastàpiç:
1) po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 3 — w przypadku niezg∏oszenia
sprzeciwu przez Komisj´ albo

rcl
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Art. 45f. 1. W przypadku braku Êrodków na koncie depozytowym, rachunku bankowym wskazanym przez stron´ rozliczenia, rachunku papierów wartoÊciowych lub rachunku pieni´˝nym
uczestnika b´dàcego stronà transakcji
albo stronà rozliczenia potrzebnych
do przeprowadzenia rozrachunku
transakcji, Krajowy Depozyt, spó∏ka,
której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6,
lub izba rozrachunkowa, okreÊla
transakcje, których rozrachunek ulega
zawieszeniu.

w.

2. System gwarantowania, o którym
mowa w art. 59 ust. 2, lub system zabezpieczania, o którym mowa
w art. 68c ust. 2, mo˝e przewidywaç
niespe∏nienie Êwiadczeƒ na rzecz
uczestnika, który spowodowa∏ zawieszenie rozrachunku transakcji.”;
37) w art. 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

ww

„38). Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mogà byç: spó∏ki prowadzàce gie∏d´, spó∏ki
prowadzàce rynek pozagie∏dowy, firmy inwestycyjne,
banki,
Skarb
Paƒstwa,
Narodowy Bank Polski, mi´dzynarodowe
instytucje finansowe, których cz∏onkiem jest
Rzeczpospolita Polska, a tak˝e osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które
prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie rejestrowania papierów wartoÊciowych, rozliczania
lub rozrachunku transakcji zawieranych
w obrocie papierami wartoÊciowymi lub organizowania rynku regulowanego, posiadajàce siedzib´ na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego lub paƒstwa nale˝àcego do
OECD i podlegajàce nadzorowi w∏aÊciwego
organu nadzoru tego paƒstwa.”,

b) uchyla si´ ust. 4,
———————
8)

W brzmieniu ustalonym w wyniku uwzgl´dnienia wyroku
Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn.
akt Kp 4/08 (M. P. Nr 46, poz. 683).

2) w terminie wyznaczonym przez Komisj´
— w przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu
przez Komisj´ i wyznaczenia terminu,
w ciàgu którego nabycie akcji Krajowego Depozytu mo˝e zostaç dokonane.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonywanie prawa g∏osu z akcji Krajowego Depozytu nabytych lub obj´tych bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia lecz przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w ust. 3, pomimo zg∏oszenia przez Komisj´ sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisj´ terminu,
w którym nabycie lub obj´cie akcji mo˝e zostaç dokonane, jest bezskuteczne.”;

40) art. 48 otrzymuje brzmienie:
„Art. 48. 1. Do zadaƒ Krajowego Depozytu nale˝y:
1) prowadzenie depozytu
wartoÊciowych;

papierów

2) wykonywanie czynnoÊci w zakresie
prowadzenia systemu rejestracji instrumentów finansowych nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi, które zosta∏y dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;
3) nadzorowanie zgodnoÊci wielkoÊci
emisji z liczbà papierów wartoÊciowych, zarejestrowanych w depozycie papierów wartoÊciowych, znajdujàcych si´ w obrocie;
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5) wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z wycofywaniem papierów
wartoÊciowych z depozytu papierów wartoÊciowych;

1) 20 000 000 z∏ — w przypadku gdy
pe∏ni on wy∏àcznie funkcje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1;
2) 30 000 000 z∏ — w przypadku gdy
pe∏ni on tak˝e co najmniej jednà
z funkcji, o których mowa w ust. 2
oraz ust. 3 pkt 2 i 3.

7. Zadania, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6 oraz w ust. 2, mogà byç wykonywane tak˝e przez spó∏k´ akcyjnà b´dàcà podmiotem zale˝nym od Krajowego Depozytu, której Krajowy Depozyt przekaza∏ w drodze pisemnej umowy wykonywanie czynnoÊci z zakresu
tych zadaƒ. Krajowy Depozyt niezw∏ocznie informuje Komisj´ o zawarciu takiej umowy, wskazujàc podmiot,
któremu jest przekazywane wykonywanie czynnoÊci oraz zakres tych czynnoÊci, jak równie˝ niezw∏ocznie informuje Komisj´ o zmianie lub rozwiàzaniu takiej umowy.

go

6) dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i Êrodkach
pieni´˝nych w zwiàzku z transakcjami zawieranymi na rynku regulowanym oraz transakcjami zawieranymi
w alternatywnym systemie obrotu
w zakresie instrumentów finansowych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie;

6. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏asnego Krajowego Depozytu wynosi:

l

4) obs∏uga realizacji zobowiàzaƒ emitentów wobec uprawnionych z papierów wartoÊciowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartoÊciowych;

Poz. 1316
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7) zapewnienie prawid∏owego funkcjonowania obowiàzkowego systemu
rekompensat, o którym mowa
w art. 133 ust. 1.

2. Do zadaƒ Krajowego Depozytu mo˝e
nale˝eç równie˝:
1) rozliczanie transakcji zawieranych
na rynku regulowanym;

rcl
.

2) rozliczanie transakcji zawieranych
w alternatywnym systemie obrotu
w zakresie zdematerializowanych
papierów wartoÊciowych;

8. Przekazanie przez Krajowy Depozyt
wykonywania czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
musi obejmowaç równie˝ przekazanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w ust. 2 pkt 3.

3) prowadzenie systemu zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczeƒ, w tym systemu
gwarantowania
rozliczeƒ
transakcji zawartych na rynku regulowanym.
3. Krajowy Depozyt mo˝e równie˝:

w.

1) rejestrowaç inne instrumenty finansowe ni˝ okreÊlone w ust. 1;
2) dokonywaç rozliczenia i rozrachunku transakcji innych ni˝ zawierane
w obrocie zorganizowanym;
3) prowadziç system zabezpieczania
p∏ynnoÊci rozliczeƒ transakcji, o których mowa w pkt 2.

ww

4. Krajowy Depozyt mo˝e obs∏ugiwaç
obrót papierami wartoÊciowymi innymi ni˝ zdematerializowane. Do obs∏ugi
tej stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce prowadzenia depozytu papierów wartoÊciowych, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

5. Krajowy Depozyt mo˝e prowadziç rachunki pieni´˝ne, dokonywaç rozliczeƒ
pieni´˝nych, udzielaç po˝yczek oraz
uczestniczyç w rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy Bank Polski
na zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków mi´dzybankowych,
w zakresie niezb´dnym do realizacji
zadaƒ okreÊlonych w ust. 1—3.

9. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏asnego spó∏ki, o której mowa w ust. 7, wynosi:
1) 20 000 000 z∏ — w przypadku gdy
wykonuje ona wy∏àcznie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—6;
2) 10 000 000 z∏ — w przypadku gdy
wykonuje ona wy∏àcznie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa
w ust. 2;
3) 30 000 000 z∏ — w przypadku gdy
wykonuje ona czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6 i ust. 2.

10. Spó∏ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1—6 — mo˝e równie˝ rejestrowaç inne instrumenty finansowe ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 1 oraz
dokonywaç rozrachunku transakcji
zawieranych poza obrotem zorganizowanym;
2) ust. 2 — mo˝e równie˝ rozliczaç
transakcje zawierane poza obrotem
zorganizowanym oraz prowadziç
system zabezpieczania p∏ynnoÊci
rozliczeƒ takich transakcji.
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12. Prawa i obowiàzki Krajowego Depozytu wynikajàce z umów o uczestnictwo,
o których mowa w art. 52 ust. 1:

16. Regulamin, o którym mowa w ust. 15,
oraz jego zmiany sà zatwierdzane
przez Komisj´. Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie wskazanym w art. 50 ust. 4 pkt 1, 4, 5, 11, 12
i 14 nast´puje po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przepis art. 50 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

41) uchyla si´ art. 49;
42) w art. 50:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

go

1) w zakresie dotyczàcym rozliczeƒ
transakcji i organizowania systemu
zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczeƒ
— przejmuje spó∏ka, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w ust. 2, która w tym zakresie staje si´ stronà tych umów
w miejsce Krajowego Depozytu
oraz podmiotem tworzàcym i prowadzàcym fundusz rozliczeniowy,
o którym mowa w art. 65 i 68;

w ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2, na wniosek
zarzàdu tej spó∏ki, uchwala regulamin
wykonywanych czynnoÊci, do którego stosuje si´ odpowiednio art. 50
ust. 4—6.

l

11. Prawa i obowiàzki Krajowego Depozytu wynikajàce z umów, których przedmiotem jest rejestracja papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów
finansowych w depozycie papierów
wartoÊciowych, zawartych z emitentami lub wystawcami, przejmuje spó∏ka,
której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—6, która staje si´ stronà tych umów w miejsce Krajowego Depozytu.

Poz. 1316
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b) w ust. 4:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„W zakresie czynnoÊci wykonywanych przez
Krajowy Depozyt, regulamin okreÊla w szczególnoÊci:”,

rcl
.

2) w zakresie dotyczàcym prowadzenia kont depozytowych i rachunków
papierów
wartoÊciowych
dla
uczestników — przejmuje spó∏ka,
której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6, która w tym zakresie staje
si´ stronà tych umów w miejsce
Krajowego Depozytu.

„2. Regulamin Krajowego Depozytu i jego zmiany sà zatwierdzane przez Komisj´. Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie
wskazanym w ust. 4 pkt 1, 4, 5, 11, 12 i 14
nast´puje po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego.”,

ww

w.

13. W przypadku zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—6, papiery wartoÊciowe
i inne instrumenty finansowe sà przenoszone z kont depozytowych i rachunków papierów wartoÊciowych
prowadzonych przez Krajowy Depozyt
na konta i rachunki prowadzone przez
spó∏k´, której zosta∏o przekazane wykonywanie tych czynnoÊci.
14. W przypadku zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w ust. 2, Krajowy Depozyt stawia do
dyspozycji spó∏ce, której zosta∏o przekazane wykonywanie tych czynnoÊci,
aktywa wchodzàce w sk∏ad funduszu
rozliczeniowego, o którym mowa
w art. 65, oraz w sk∏ad funduszu, o którym mowa w art. 68 — w przypadku jego utworzenia przez Krajowy Depozyt.
15. Rada nadzorcza spó∏ki, której zosta∏o
przekazane wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) sposób i tryb rozliczania transakcji,
o których mowa w art. 7 ust. 5 i 5a,
szczególne obowiàzki uczestników ponoszàcych odpowiedzialnoÊç za wykonywanie obowiàzków wynikajàcych
z rozliczeƒ tych transakcji oraz Êrodki
dyscyplinujàce, które mogà byç podejmowane wobec takich uczestników;”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) sposób naliczania i wysokoÊç op∏at,
o których mowa w art. 63, z zastrze˝eniem ust. 4a;”,
— dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu rozrachunku oraz
moment, od którego zlecenie rozrachunku nie mo˝e zostaç odwo∏ane przez
uczestnika lub osob´ trzecià.”,
c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Regulamin Krajowego Depozytu mo˝e stanowiç, ˝e wysokoÊç op∏at pobieranych
przez Krajowy Depozyt za czynnoÊci, których przedmiotem sà papiery wartoÊciowe
rejestrowane w depozycie papierów wartoÊciowych za poÊrednictwem podmiotu
wykonujàcego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartoÊciowych lub
rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartoÊciowymi albo uprawnionego do prowadzenia poza terytorium
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43) w art. 51 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

2. Krajowy Depozyt mo˝e przekazaç informacje umo˝liwiajàce identyfikacj´
osób uprawnionych z papierów wartoÊciowych oraz wskazujàce stany ich
posiadania w tych papierach wartoÊciowych, wed∏ug stanu na dany dzieƒ,
je˝eli na podstawie w∏aÊciwego prawa
obcego informacji takich mo˝e ˝àdaç
od Krajowego Depozytu emitent papierów wartoÊciowych, podmiot wykonujàcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie
centralnej rejestracji papierów wartoÊciowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartoÊciowymi albo uprawniony do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rachunków, na których
rejestrowane sà papiery wartoÊciowe,
za poÊrednictwem którego papiery
wartoÊciowe, których dotyczà te informacje, sà rejestrowane w depozycie
papierów wartoÊciowych.

go

„1. Zadania, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 2,
Krajowy Depozyt oraz spó∏ka, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu tych zadaƒ, wykonujà wspó∏dzia∏ajàc
z uczestnikami.

ciowych oraz wskazujàce stany ich posiadania w tych papierach wartoÊciowych, wed∏ug stanu na dany dzieƒ,
a w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 7
i ust. 2 pkt 3, Krajowy Depozyt mo˝e
˝àdaç od uczestnika przekazania tych
danych oraz tych stanów.

l

Rzeczypospolitej Polskiej rachunków, na
których sà rejestrowane papiery wartoÊciowe, a tak˝e za czynnoÊci zwiàzane z obs∏ugà realizacji praw wynikajàcych z papierów
wartoÊciowych rejestrowanych w ten sposób, podlega powi´kszeniu o koszty us∏ug
obcych ponoszone przez Krajowy Depozyt
w zwiàzku z wykonywaniem tych czynnoÊci
przy udziale tego podmiotu. W takim przypadku zarzàd Krajowego Depozytu podaje
do wiadomoÊci uczestników, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informacj´ o wysokoÊci kosztów, o które powi´kszane sà poszczególne op∏aty okreÊlone w regulaminie Krajowego Depozytu.”;
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44) w art. 52:

rcl
.

2. Uczestnikami mogà byç wy∏àcznie podmioty,
których przedmiot przedsi´biorstwa obejmuje
prowadzenie rachunków papierów wartoÊciowych, emitenci zdematerializowanych papierów wartoÊciowych, jak równie˝ inne instytucje finansowe, je˝eli ich uczestnictwo ma na
celu wspó∏dzia∏anie z Krajowym Depozytem
lub spó∏kà, o której mowa w ust. 1, w zakresie
wykonywania zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 i 2.”;

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

w.

„2. Podmiotowi, który uzyska∏ zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów
wartoÊciowych, lub który zamierza prowadziç rachunki papierów wartoÊciowych na
podstawie art. 117 i spe∏nia wymogi okreÊlone w regulaminie Krajowego Depozytu,
przys∏uguje roszczenie o zawarcie umowy
o uczestnictwo.”,
b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

ww

„5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio,
z zastrze˝eniem art. 48 ust. 12, do uczestnictwa w spó∏ce, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.”;

45) w art. 53 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 pkt 1, oraz
do uczestnictwa w tej spó∏ce.”;

46) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Krajowy Depozyt w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 4 i 5, mo˝e otrzymywaç od uczestników dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ ich klientów uprawnionych z okreÊlonych papierów wartoÊ-

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
Krajowy Depozyt mo˝e ˝àdaç od
uczestnika przekazania informacji
umo˝liwiajàcych identyfikacj´ osób
uprawnionych z papierów wartoÊciowych oraz wskazujàcych stany ich posiadania w tych papierach wartoÊciowych, wed∏ug stanu na dany dzieƒ.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 oraz ust. 2
pkt 3, w zakresie zadaƒ, które zosta∏y
przekazane tej spó∏ce.”;

47) w art. 55 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie tych czynnoÊci w przypadku, gdy
papiery wartoÊciowe sà rejestrowane w depozycie papierów wartoÊciowych prowadzonym przez t´ spó∏k´.”;
48) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na podstawie zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji z∏o˝onego przez Krajowy Depozyt
lub spó∏k´, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, w∏aÊciwy sàd rejestrowy dokonuje odpowiedniej
zmiany w rejestrze przedsi´biorców, a nast´pnie wzywa w∏aÊciwà spó∏k´ do dostosowania
w okreÊlonym terminie brzmienia statutu do
zmienionego stanu prawnego.”;

Dziennik Ustaw Nr 165
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Poz. 1316

2. W przypadku gdy w opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego dzia∏alnoÊç Krajowego Depozytu w zakresie dokonywania rozrachunku lub
rozliczania transakcji, których przedmiotem sà instrumenty finansowe,
nie zapewnia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania systemów rozrachunku prowadzonych przez Krajowy Depozyt, Prezes Narodowego
Banku Polskiego zawiadamia o tym
Przewodniczàcego Komisji.”;

50) w art. 59:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

55) w art. 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku rozliczania przez Krajowy Depozyt transakcji zawieranych na rynku regulowanym, uczestnicy sà zobowiàzani do
wnoszenia do Krajowego Depozytu wp∏at,
z których tworzy si´ fundusz zabezpieczajàcy prawid∏owe wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z tych transakcji, zwany dalej
„funduszem rozliczeniowym”.”,

go

„1. Organizujàc i prowadzàc rozliczanie transakcji, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1,
Krajowy Depozyt okreÊla w szczególnoÊci
zakres obowiàzków stron transakcji lub
stron rozliczenia w przypadku, gdy strony
transakcji wykonujà swoje zobowiàzania poprzez inne podmioty, w celu prawid∏owego
spe∏nienia przez strony Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub niepieni´˝nych, wynikajàcych z zawartych transakcji.”,

v. p

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, i do kont depozytowych prowadzonych przez t´ spó∏k´ w przypadku, gdy papiery wartoÊciowe sà rejestrowane w depozycie papierów wartoÊciowych
prowadzonym przez t´ spó∏k´.”;

l

49) w art. 57 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1, oraz
uczestników tej spó∏ki.”;

rcl
.

„3. Krajowy Depozyt mo˝e wystàpiç jako strona
transakcji zawartej na rynku regulowanym
wy∏àcznie w zwiàzku z funkcjonowaniem
systemu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie
z jego celem.”,
c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1.”;
51) uchyla si´ art. 60—62;

52) art. 63 otrzymuje brzmienie:

w.

„Art. 63. Krajowy Depozyt oraz spó∏ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2, pobierajà op∏aty za czynnoÊci dokonywane
na rzecz uczestników.”;
53) w art. 64 dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

ww

„9. Przepisy ust. 1—8 stosuje si´ odpowiednio do
nadzoru sprawowanego przez Komisj´ nad
spó∏kà, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2.”;

54) po art. 64 dodaje si´ art. 64a w brzmieniu:
„Art. 64a. 1. Na ˝àdanie Prezesa Narodowego
Banku Polskiego osoby wchodzàce
w sk∏ad zarzàdu Krajowego Depozytu
lub pozostajàce z Krajowym Depozytem w stosunku pracy sà obowiàzane
do udzielenia pisemnych informacji
w sprawach dotyczàcych dzia∏alnoÊci
Krajowego Depozytu w zakresie dokonywania rozrachunku lub rozliczania transakcji, których przedmiotem
sà instrumenty finansowe.

56) w art. 66:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada nadzorcza Krajowego Depozytu, na
wniosek zarzàdu, uchwala regulamin okreÊlajàcy sposób tworzenia i wykorzystywania
funduszu rozliczeniowego. Regulamin i jego
zmiany podlegajà zatwierdzeniu przez Komisj´ po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
do spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1.”;
57) w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do Êrodków funduszu rozliczeniowego stosuje
si´ odpowiednio art. 45e.”;
58) art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. Krajowy Depozyt lub spó∏ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2, mo˝e równie˝ na
podstawie umowy z podmiotem organizujàcym alternatywny system obrotu
prowadziç fundusz zabezpieczajàcy prawid∏owe rozliczanie transakcji w tym obrocie.”;
59) po art. 68 dodaje si´ art. 68a—68e w brzmieniu:
„Art. 68a. 1. Przez izb´ rozliczeniowà rozumie si´
zespó∏ osób, urzàdzeƒ i Êrodków
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2. Przez izb´ rozrachunkowà rozumie
si´ zespó∏ osób, urzàdzeƒ i Êrodków
technicznych utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozrachunku
transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, których przedmiotem
sà instrumenty finansowe.
3. Izba rozliczeniowa lub izba rozrachunkowa mogà byç prowadzone
wy∏àcznie przez spó∏k´ akcyjnà.

a) prawnych — dane, o których
mowa w pkt 1 i 2,
b) fizycznych — imi´, nazwisko,
adres
— wraz ze wskazaniem posiadanej
przez nich liczby akcji oraz wynikajàcego z nich udzia∏u w ogólnej
liczbie g∏osów na walnym zgromadzeniu i udzia∏u w kapitale zak∏adowym;

7) informacj´ o podmiotach dominujàcych i zale˝nych wobec akcjonariuszy wnioskodawcy, obejmujàcà
dane, o których mowa w pkt 1.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6,
nale˝y do∏àczyç regulamin izby, list´
podmiotów, które zobowiàza∏y si´ do
uczestnictwa w danej izbie ze wskazaniem miejsca prowadzenia przez nie
dzia∏alnoÊci, oraz analiz´ ekonomiczno-finansowà mo˝liwoÊci prowadzenia przez izb´ rozliczeƒ lub rozrachunków transakcji przez okres co najmniej 3 lat.

go

4. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczeniowà lub rozrachunkowà mo˝e byç wy∏àcznie prowadzenie izby lub wykonywanie innych
czynnoÊci zwiàzanych z organizowaniem i prowadzeniem odpowiednio
rozliczeƒ lub rozrachunku transakcji,
o których mowa w ust. 1 i 2.

6) list´ akcjonariuszy wnioskodawcy,
obejmujàcà w stosunku do osób:

l

technicznych utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozliczeƒ transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, których przedmiotem sà
instrumenty finansowe.
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8. Spó∏ka prowadzàca izb´ niezw∏ocznie
informuje Komisj´ o ka˝dej zmianie
danych, o których mowa w ust. 6 i 7.

w.

rcl
.

5. Prowadzenie izby rozliczeniowej lub
izby rozrachunkowej wymaga zezwolenia Komisji, wydanego po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego. Komisja odmawia
wydania zezwolenia na prowadzenie
izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej, je˝eli z analizy wniosku
i do∏àczonych do niego dokumentów
wynika, ˝e wnioskodawca nie zapewni prowadzenia dzia∏alnoÊci w sposób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu
obrotu instrumentami finansowymi
lub nale˝ycie zabezpieczajàcy interesy uczestników tego obrotu.

6. Wniosek o udzielenie zezwolenia,
o którym mowa w ust. 5, powinien zawieraç:

1) firm´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

ww

2) dane osobowe cz∏onków zarzàdu,
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest przewidziana, jak
równie˝ innych osób, które odpowiadajà za rozpocz´cie dzia∏alnoÊci
izby lub b´dà nià kierowaç;

3) informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz dotychczasowym
przebiegu pracy zawodowej osób,
o których mowa w pkt 2;
4) przewidywanà wysokoÊç kapita∏u
w∏asnego, po˝yczek i kredytów
przeznaczonych na uruchomienie
izby oraz okreÊlenie sposobu
finansowania dzia∏alnoÊci;
5) dane o wysokoÊci i strukturze kapita∏ów wnioskodawcy oraz êród∏ach
ich pochodzenia;

9. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏asnego spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczeniowà wynosi 10 000 000 z∏.

10. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏asnego spó∏ki prowadzàcej izb´ rozrachunkowà wynosi 5 000 000 z∏.
11. Spó∏ka akcyjna mo˝e prowadziç jednoczeÊnie izb´ rozliczeniowà i izb´
rozrachunkowà pod warunkiem spe∏nienia wymogów okreÊlonych dla
prowadzenia ka˝dej z tych izb. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏asnego
spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczeniowà i izb´ rozrachunkowà wynosi
10 000 000 z∏.
12. Przepisy art. 64 ust. 1—8 stosuje si´
odpowiednio do nadzoru sprawowanego przez Komisj´ nad dzia∏alnoÊcià
izby rozliczeniowej i izby rozrachunkowej.
13. Do spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczeniowà lub izb´ rozrachunkowà przepis art. 64a stosuje si´ odpowiednio.
14. Spó∏ka akcyjna prowadzàca jednoczeÊnie izb´ rozliczeniowà i izb´ rozrachunkowà, po uprzednim zawiadomieniu Komisji, mo˝e wykonywaç
funkcj´ gie∏dowej izby rozrachunkowej w rozumieniu ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych. Do takiej spó∏ki stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia
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15. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 14, spó∏ka do∏àcza regulamin
gie∏dowej izby rozrachunkowej, do
którego stosuje si´ art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych. O ka˝dej zmianie regulaminu gie∏dowej izby rozrachunkowej
spó∏ka informuje Komisj´.

8) moment wprowadzenia zlecenia
rozrachunku do systemu rozrachunku oraz moment, od którego
zlecenie rozrachunku nie mo˝e zostaç odwo∏ane przez uczestnika lub
osob´ trzecià.

3. Regulamin izby rozrachunkowej okreÊla w szczególnoÊci:
1) prawa i obowiàzki uczestników
izby rozrachunkowej, tryb i szczegó∏owe
zasady
post´powania
w zwiàzku z nabywaniem lub utratà statusu uczestnika;
2) warunki powstania i zakres odpowiedzialnoÊci spó∏ki prowadzàcej
izb´ rozrachunkowà wzgl´dem
uczestników;

go

16. Komisja mo˝e, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 14,
albo od dnia otrzymania informacji
o zmianie regulaminu gie∏dowej izby
rozrachunkowej, zg∏osiç sprzeciw
wobec rozpocz´cia organizacji i prowadzenia rozliczeƒ transakcji gie∏dowych przez spó∏k´ albo ich kontynuowania, je˝eli mog∏oby to naruszyç
bezpieczeƒstwo obrotu instrumentami finansowymi lub obrotu towarami
gie∏dowymi.

7) sposób organizacji systemu zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczania
transakcji;

l

26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych dotyczàce gie∏dowej izby
rozrachunkowej,
z
wy∏àczeniem
art. 14 ust. 3 i ust. 5—7, art. 16 ust. 1
zdanie drugie i art. 18 tej ustawy.
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4) sposób obs∏ugi rachunków pieni´˝nych uczestników;
5) sposób naliczania i wysokoÊç op∏at
pobieranych przez spó∏k´ prowadzàcà izb´ rozrachunkowà za czynnoÊci dokonywane na rzecz uczestników;

rcl
.

Art. 68b. 1. Regulamin izby rozliczeniowej i izby
rozrachunkowej oraz ich zmiany sà
zatwierdzane przez Komisj´. Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie
wskazanym
odpowiednio
w ust. 2 pkt 1—4, 7 i 8 oraz w ust. 3
pkt 1—4 i 7, jest dokonywane po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

3) sposób i tryb rozrachunku transakcji zawieranych przez uczestników;

2. Regulamin izby rozliczeniowej okreÊla w szczególnoÊci:

w.

1) prawa i obowiàzki uczestników
izby rozliczeniowej, tryb i szczegó∏owe
zasady
post´powania
w zwiàzku z nabywaniem lub utratà statusu uczestnika;

2) sposób i tryb okreÊlania wzajemnych zobowiàzaƒ i nale˝noÊci
uczestników izby rozliczeniowej;

ww

3) warunki powstania i zakres odpowiedzialnoÊci spó∏ki prowadzàcej
izb´
rozliczeniowà
wzgl´dem
uczestników;

4) sposób i tryb rozliczania transakcji
zawieranych przez uczestników;
5) sposób naliczania i wysokoÊç op∏at
pobieranych przez spó∏k´ prowadzàcà izb´ rozliczeniowà za czynnoÊci dokonywane na rzecz uczestników;
6) Êrodki dyscyplinujàce i porzàdkowe, które mogà byç stosowane
wobec uczestników naruszajàcych
obowiàzki wynikajàce z uczestnictwa, oraz zasady i tryb ich stosowania;

6) Êrodki dyscyplinujàce i porzàdkowe, które mogà byç stosowane
wobec uczestników naruszajàcych
obowiàzki wynikajàce z uczestnictwa, oraz zasady i tryb ich stosowania;
7) moment wprowadzenia zlecenia
rozrachunku do systemu rozrachunku oraz moment, od którego
zlecenie rozrachunku nie mo˝e zostaç odwo∏ane przez uczestnika lub
osob´ trzecià.

4. Spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczeniowà oraz spó∏ka prowadzàca izb´ rozrachunkowà publikujà regulamin i jego zmiany w taki sposób, aby by∏y
one dost´pne dla wszystkich uczestników danej izby co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejÊcia w ˝ycie.
Art. 68c. 1. Organizujàc i prowadzàc rozliczenie
transakcji, o których mowa w art. 68a
ust. 1, izba rozliczeniowa ustala
w szczególnoÊci zakres obowiàzków
stron transakcji lub stron rozliczenia
w przypadku, gdy strony transakcji
wykonujà swoje zobowiàzania poprzez inne podmioty, w celu prawid∏owego spe∏nienia przez strony
Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub niepieni´˝nych, wynikajàcych z zawartych
transakcji.
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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dzia∏alnoÊç maklerska, z zastrze˝eniem
art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywanie czynnoÊci polegajàcych na:

1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

2) wykonywaniu zleceƒ, o których mowa
w pkt 1, na rachunek dajàcego zlecenie;
3) nabywaniu lub zbywaniu na w∏asny rachunek instrumentów finansowych;
4) zarzàdzaniu portfelami, w sk∏ad których
wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych;
5) doradztwie inwestycyjnym;

go

3. Spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczeniowà mo˝e wyst´powaç jako strona
transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu wy∏àcznie w zwiàzku
z funkcjonowaniem odpowiednio
systemów, o których mowa w ust. 2,
zgodnie z ich celem.

60) w art. 69:

l

2. Spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczeniowà organizuje system zabezpieczania
p∏ynnoÊci rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym,
a w przypadku rozliczania transakcji
zawartych w alternatywnym systemie
obrotu spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczeniowà mo˝e organizowaç system
zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczania
transakcji zawieranych w tym systemie.
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7) Êwiadczeniu us∏ug w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne
i us∏ugowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, je˝eli ich przedmiotem sà instrumenty finansowe;
8) organizowaniu alternatywnego systemu
obrotu.”,

rcl
.

Art. 68d. 1. Uczestnicy izby rozliczeniowej rozliczajàcej transakcje zawierane na rynku regulowanym sà zobowiàzani do
wnoszenia do izby rozliczeniowej
wp∏at, z których tworzy si´ fundusz
zabezpieczajàcy prawid∏owe wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z tych
transakcji.

6) oferowaniu instrumentów finansowych;

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, zapewnia rozliczenie transakcji zawieranych na rynku regulowanym w zakresie okreÊlonym w regulaminie funduszu, o którym mowa w ust. 1. Izba rozliczeniowa mo˝e zarzàdzaç Êrodkami
funduszu, o którym mowa w ust. 1.

w.

3. Regulamin funduszu, o którym mowa
w ust. 1, i jego zmiany podlegajà zatwierdzeniu przez Komisj´ po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.

ww

4. Do sposobu tworzenia funduszu,
o którym mowa w ust. 1, oraz do obowiàzków uczestników izby rozliczeniowej stosuje si´ odpowiednio
art. 66 i art. 67. Do Êrodków funduszu,
o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio art. 45e.
5. Izba rozliczeniowa mo˝e równie˝ na
podstawie umowy z podmiotem organizujàcym alternatywny system
obrotu prowadziç fundusz zabezpieczajàcy prawid∏owe rozliczanie transakcji w tym obrocie.

Art. 68e. Podmiotowi, który uzyska∏ zezwolenie
Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartoÊciowych, lub który zamierza prowadziç rachunki papierów wartoÊciowych na podstawie art. 117 i spe∏nia
wymogi okreÊlone w regulaminie izby
rozrachunkowej, przys∏uguje roszczenie
o zawarcie umowy o uczestnictwo w tej
izbie rozrachunkowej.”;

b) uchyla si´ ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dzia∏alnoÊcià maklerskà jest równie˝ wykonywanie przez firm´ inwestycyjnà czynnoÊci
polegajàcych na:
1) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartoÊciowych oraz prowadzeniu rachunków pieni´˝nych;

2) udzielaniu po˝yczek pieni´˝nych w celu
dokonania transakcji, której przedmiotem
jest jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych, je˝eli transakcja ma
byç dokonana za poÊrednictwem firmy
inwestycyjnej udzielajàcej po˝yczki;
3) doradztwie dla przedsi´biorstw w zakresie struktury kapita∏owej, strategii przedsi´biorstwa lub innych zagadnieƒ zwiàzanych z takà strukturà lub strategià;
4) doradztwie i innych us∏ugach w zakresie
∏àczenia, podzia∏u oraz przejmowania
przedsi´biorstw;
5) wymianie walutowej, w przypadku gdy
jest to zwiàzane z dzia∏alnoÊcià maklerskà
w zakresie wskazanym w ust. 2;
6) sporzàdzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczàcych
transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
7) Êwiadczeniu us∏ug dodatkowych zwiàzanych z subemisjà us∏ugowà lub inwestycyjnà;
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61) art. 70 otrzymuje brzmienie:
„Art. 70. 1. Przepisów niniejszego dzia∏u nie stosuje si´ do:
1) zak∏adów ubezpieczeƒ;

10) podmiotów wykonujàcych czynnoÊci okreÊlone w art. 69 ust. 2 pkt 3
w zakresie instrumentów finansowych lub wykonujàcych czynnoÊci
okreÊlone w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2,
4—8 oraz w ust. 4 w zakresie instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym jest towar
lub
instrumentów
wskazanych
w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i na rzecz
klientów korzystajàcych z us∏ug
Êwiadczonych przez te podmioty
w ramach podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej tych podmiotów,
która nie jest dzia∏alnoÊcià maklerskà, o ile czynnoÊci te majà charakter dodatkowy w stosunku do g∏ównego przedmiotu dzia∏alnoÊci tych
podmiotów; przy czym przedmiot
dzia∏alnoÊci tych podmiotów jest
ustalany na podstawie przedmiotu
dzia∏alnoÊci grupy kapita∏owej, do
której te podmioty nale˝à;

go

2) podmiotów wykonujàcych czynnoÊci okreÊlone w art. 69 ust. 2 wy∏àcznie na rzecz podmiotów nale˝àcych
do tej samej grupy kapita∏owej, do
której nale˝y podmiot wykonujàcy
te czynnoÊci, z zastrze˝eniem pkt 9;

jàc czynnoÊci okreÊlone w art. 69
ust. 2 na rzecz podmiotów nale˝àcych do tej samej grupy kapita∏owej, do której nale˝y podmiot wykonujàcy te czynnoÊci;

l

8) wykonywaniu czynnoÊci okreÊlonych
w pkt 1—7 oraz w ust. 2, których przedmiotem sà instrumenty bazowe instrumentów
pochodnych,
wskazanych
w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d—f oraz i, je˝eli
czynnoÊci te pozostajà w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià maklerskà.”;
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3) podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà innà ni˝ dzia∏alnoÊç maklerska, wykonujàcych
czynnoÊci okreÊlone w art. 69 ust. 2
w sposób incydentalny w zwiàzku
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, o ile
dzia∏alnoÊç ta jest regulowana przepisami i o ile przepisy te nie wy∏àczajà mo˝liwoÊci wykonywania tych
czynnoÊci;

w.

4) podmiotów wykonujàcych wy∏àcznie czynnoÊci okreÊlone w art. 69
ust. 2 pkt 3, o ile czynnoÊci te nie sà
wykonywane w ramach zadaƒ zwiàzanych z organizacjà rynku regulowanego ani nie polegajà na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów
finansowych w sposób zorganizowany, cz´sty i systematyczny poprzez stworzenie systemu umo˝liwiajàcego zawieranie transakcji
przez podmioty trzecie;
5) cz∏onków Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i innych krajowych podmiotów wykonujàcych podobne funkcje, jak równie˝ innych
organów publicznych powo∏anych
do zarzàdzania d∏ugiem publicznym;

ww

6) funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;
7) funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
8) przechowywania aktywów funduszy, o których mowa w pkt 6 lub 7,
i zarzàdzania tymi funduszami;

9) podmiotów, które prowadzà wy∏àcznie dzia∏alnoÊç, okreÊlonà w art. 69
ust. 2, polegajàcà na zarzàdzaniu
funduszem emerytalnym, wykonu-

11) podmiotów Êwiadczàcych us∏ug´
doradztwa inwestycyjnego w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej nieb´dàcej dzia∏alnoÊcià maklerskà, o ile Êwiadczenie tej
us∏ugi nie jest odp∏atne;
12) podmiotów,
których
g∏ównym
przedmiotem dzia∏alnoÊci jest wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych
w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie instrumentów pochodnych, których
instrumentem bazowym jest towar,
z wy∏àczeniem podmiotów wchodzàcych w sk∏ad grupy kapita∏owej,
której g∏ównym przedmiotem dzia∏alnoÊci jest dzia∏alnoÊç maklerska
lub czynnoÊci bankowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe;
13) podmiotów zawierajàcych, w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, na w∏asny rachunek
transakcje na rynkach kontraktów
terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na
rynkach pieni´˝nych wy∏àcznie
w celu zabezpieczenia pozycji zaj´tych na tych rynkach, lub dzia∏ajàcych w tym celu na rachunek innych
cz∏onków takich rynków, o ile odpowiedzialnoÊç za wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z tych transakcji ponoszà uczestnicy rozliczajàcy
tych rynków;

— 12541 —

2. Bank z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e, bez zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej, wykonywaç czynnoÊci okreÊlone w:
1) art. 69 ust. 2 pkt 1—6 — o ile przedmiotem tych czynnoÊci sà papiery
wartoÊciowe, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe;
2) art. 69 ust. 2 pkt 7.

Art. 73. 1. W umowie o wykonywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma inwestycyjna zobowiàzuje si´ do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na rachunek
zleceniodawcy. Umowa powinna byç
zawarta w formie pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z klientem
detalicznym — w formie pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci.
2. Wykonywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych mo˝e
równie˝ polegaç na zawieraniu przez
firm´ inwestycyjnà na w∏asny rachunek umów sprzeda˝y instrumentów
finansowych ze zleceniodawcà.

go

3. Wykonywanie przez bank, zgodnie
z ust. 2, czynnoÊci, o których mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 1—7, nie stanowi
dzia∏alnoÊci maklerskiej.

2. Umowa o oferowanie instrumentów
finansowych powinna byç zawarta
w formie pisemnej, a w przypadku
umowy zawieranej z klientem detalicznym — w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

l

14) podmiotów, o których mowa
w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
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5. W zakresie wykonywania przez agenta
firmy inwestycyjnej czynnoÊci na rzecz
banku, o którym mowa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio art. 79—81.”;
62) uchyla si´ art. 71;

3. W umowie o wykonywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma inwestycyjna mo˝e równie˝ zobowiàzaç si´ do:
1) przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, lub

rcl
.

4. W zakresie wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 1—7, do banku, o którym mowa
w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
art. 72, art. 73 ust. 1 i 2, art. 74b, art. 75,
art. 76, art. 79—81g, art. 83a, art. 86
ust. 2, art. 90 i art. 93a, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

w.

63) art. 72—74 otrzymujà brzmienie:

„Art. 72. 1. W umowie o oferowanie instrumentów finansowych firma inwestycyjna
zobowiàzuje si´ do poÊrednictwa w:
1) proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartoÊciowych nowej
emisji lub w zbywaniu tych papierów,

ww

2) proponowaniu przez podmiot wystawiajàcy instrumenty finansowe nieb´dàce papierami wartoÊciowymi
nabycia tych instrumentów lub w ich
zbywaniu w wyniku tej propozycji,

3) proponowaniu przez wprowadzajàcego nabycia papierów wartoÊciowych lub w ich zbywaniu w wyniku
tej propozycji, lub
4) proponowaniu nabycia instrumentów finansowych nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi przez podmiot wprowadzajàcy te instrumenty
do obrotu na rynku regulowanym
lub do alternatywnego systemu obrotu lub w ich zbywaniu w wyniku
tej propozycji.

2) przechowywania lub rejestrowania
instrumentów finansowych, w tym
do prowadzenia rachunków papierów wartoÊciowych, lub do prowadzenia rachunków pieni´˝nych.

4. W
zakresie
w ust. 1—3 do:

nieuregulowanym

1) umowy o wykonywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych — stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny dotyczàce umowy zlecenia, z wy∏àczeniem art. 737;
2) wykonywania zleceƒ nabycia lub
zbycia papierów wartoÊciowych
w obrocie zorganizowanym — stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny dotyczàce umowy komisu, z wy∏àczeniem art. 768 § 3.

5. Do rachunku pieni´˝nego stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 725—727,
art. 728 § 3 i art. 729—733 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, z wy∏àczeniem uprawnienia do
czasowego obracania wolnymi Êrodkami pieni´˝nymi. Nie wy∏àcza to
uprawnieƒ
Komisji
wynikajàcych
z art. 88.
6. Do wykonywania w obrocie zorganizowanym przez firm´ inwestycyjnà zleceƒ nabycia lub zbycia na rachunek
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7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, minimalnà, nie wi´kszà ni˝ 5, liczb´ akcji p∏ynnych na rynku
regulowanym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bioràc
pod uwag´ liczb´ akcji znajdujàcych si´
w obrocie, Êrednià dziennà liczb´ transakcji, Êrednià wartoÊç dziennych obrotów na rynku regulowanym oraz siedzib´ emitentów tych akcji.

8. W przypadku gdy ogólna liczba akcji
p∏ynnych na rynku regulowanym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ni˝sza od liczby
okreÊlonej zgodnie z ust. 7, Komisja
mo˝e, w drodze uchwa∏y, uznaç na potrzeby ust. 1 za p∏ynne akcje niespe∏niajàce
warunków
okreÊlonych
w art. 22 ust. 1 rozporzàdzenia
1287/2006 w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia liczby okreÊlonej
zgodnie z ust. 7.”;

go

Art. 74. 1. Firma inwestycyjna, która wykonuje
zlecenia nabycia lub zbycia akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w sposób, o którym mowa
w art. 73 ust. 2, jest obowiàzana upowszechniaç w sposób ciàg∏y ceny kupna i sprzeda˝y, po jakich transakcje te
mogà byç zawierane wraz ze wskazaniem wielkoÊci zleceƒ, które majà byç
wykonywane po tych cenach. Ceny, po
jakich transakcje w zakresie danych akcji mogà byç zawierane, powinny byç
odnoszone do transakcji, których wielkoÊç nie przekracza standardowej wielkoÊci rynkowej dla tych akcji obliczonej zgodnie z art. 23 rozporzàdzenia
1287/2006 oraz powinny odzwierciedlaç panujàce aktualnie warunki rynkowe dla tych akcji ustalone zgodnie
z art. 24 rozporzàdzenia 1287/2006.

6. Zakres i sposób upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1,
okreÊlajà art. 23—26, art. 29, art. 30
i art. 32 rozporzàdzenia 1287/2006.

l

klienta nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi instrumentów finansowych
stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny dotyczàce umowy komisu, z wy∏àczeniem art. 768 § 3, o ile
konstrukcja tych instrumentów finansowych umo˝liwia zastosowanie tych
przepisów.
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64) po art. 74 dodaje si´ art. 74a i 74b w brzmieniu:

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
powstaje w przypadku, gdy ∏àcznie sà
spe∏nione nast´pujàce warunki:
1) przedmiotem zleceƒ wykonywanych przez danà firm´ inwestycyjnà
w sposób, o którym mowa w art. 73
ust. 2, jest kupno lub sprzeda˝ akcji
p∏ynnych, z zastrze˝eniem ust. 8;

w.

2) wykonywanie przez danà firm´ inwestycyjnà zleceƒ w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2, ma charakter zorganizowany, cz´sty i systematyczny.

„Art. 74a. 1. Firma inwestycyjna, która nabywa
lub zbywa poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu na w∏asny lub cudzy rachunek
akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, upowszechnia dane obejmujàce cen´, wielkoÊç oraz
czas zawarcia ka˝dej transakcji zgodnie z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32
rozporzàdzenia
1287/2006.
Upowszechnienie informacji nast´puje
niezw∏ocznie po zawarciu transakcji.

4. Akcje sà akcjami p∏ynnymi, je˝eli spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 22 ust. 1
rozporzàdzenia 1287/2006, z zastrze˝eniem ust. 8.

2. Komisja mo˝e udzieliç firmie inwestycyjnej, na jej wniosek, zgody na
odroczone upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 1, je˝eli
jest to uzasadnione ze wzgl´du na rodzaj lub wielkoÊç transakcji, zgodnie
z art. 28 rozporzàdzenia 1287/2006.
Komisja mo˝e udzieliç firmie inwestycyjnej zgody na odroczone upowszechnianie informacji, o których
mowa w ust. 1, w odniesieniu do
transakcji na du˝à skal´ w porównaniu ze standardowà wielkoÊcià rynkowà dla danej klasy akcji ustalonej
zgodnie z art. 33 i 34 rozporzàdzenia
1287/2006 oraz z tabelà nr 3 za∏àcznika nr 2 do tego rozporzàdzenia.

5. Wykonywanie przez firm´ inwestycyjnà zleceƒ w sposób, o którym mowa
w art. 73 ust. 2, ma charakter zorganizowany, cz´sty i systematyczny
w przypadku, gdy spe∏nione sà warunki, o których mowa w art. 21 rozporzàdzenia 1287/2006.

Art. 74b. 1. W umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma inwestycyjna zobowiàzuje si´ do przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych przez:

ww

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
pomimo spe∏nienia przez firm´ inwestycyjnà
warunków
wskazanych
w ust. 2, nie powstaje w przypadku,
gdy wartoÊç zleceƒ wykonywanych
przez t´ firm´ inwestycyjnà w sposób,
o którym mowa w art. 73 ust. 2, jest
zawsze wy˝sza ni˝ standardowa wielkoÊç rynkowa obliczona zgodnie
z art. 23 rozporzàdzenia 1287/2006.
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2) kojarzenie dwóch lub wi´cej podmiotów w celu doprowadzenia do
zawarcia transakcji mi´dzy tymi
podmiotami.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna byç zawarta w formie pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej
z klientem detalicznym — w formie
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.”;
65) art. 75 i 76 otrzymujà brzmienie:

3. W przypadku gdy obrót okreÊlonymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznoÊciach wskazujàcych na mo˝liwoÊç zagro˝enia prawid∏owego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeƒstwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na ˝àdanie Komisji, firma inwestycyjna organizujàca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami
finansowymi na okres nie d∏u˝szy ni˝
miesiàc.

go

„Art. 75. 1. W umowie o zarzàdzanie portfelem,
w którego sk∏ad wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych, firma inwestycyjna zobowiàzuje
si´ do podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta,
w ramach pozostawionych przez zleceniodawc´ do dyspozycji zarzàdzajàcego Êrodków pieni´˝nych lub instrumentów finansowych.

2. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeƒstwo obrotu w alternatywnym
systemie obrotu lub jest zagro˝ony interes inwestorów, firma inwestycyjna
organizujàca alternatywny system obrotu, na ˝àdanie Komisji, wstrzymuje
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym
systemie obrotu lub wstrzymuje rozpocz´cie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 10 dni.

l

1) przyjmowanie i przekazywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w celu ich wykonania, lub
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4. Na ˝àdanie Komisji, firma inwestycyjna organizujàca alternatywny system
obrotu wyklucza z obrotu wskazane
przez Komisj´ instrumenty finansowe,
w przypadku gdy obrót nimi zagra˝a
w sposób istotny prawid∏owemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeƒstwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym
systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

rcl
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2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna byç zawarta w formie pisemnej,
a w przypadku umowy zawieranej
z klientem detalicznym — w formie
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

w.

Art. 76. W umowie o doradztwo inwestycyjne firma inwestycyjna zobowiàzuje si´ do
przygotowywania w oparciu o potrzeby
i sytuacj´ klienta i przekazywania mu
pisemnej lub ustnej rekomendacji dotyczàcej:
1) kupna, sprzeda˝y, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu okreÊlonych instrumentów finansowych albo
powstrzymania si´ od zawarcia transakcji dotyczàcej tych instrumentów;
2) wykonania lub powstrzymania si´ od
wykonania uprawnieƒ wynikajàcych
z okreÊlonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzeda˝y, subskrypcji,
wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego.”;

ww

66) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. Firma inwestycyjna organizujàca alternatywny system obrotu zapewnia:
1) koncentracj´ poda˝y i popytu na instrumenty
finansowe,
b´dàce
przedmiotem obrotu w danym alternatywnym systemie obrotu,
w celu kszta∏towania ich powszechnego kursu;
2) bezpieczny i sprawny przebieg
transakcji;
3) upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami finansowymi, które sà
przedmiotem obrotu w danym alternatywnym systemie obrotu.

5. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 2—4,
powinno wskazywaç szczegó∏owe
przyczyny, które je uzasadniajà.
6. Komisja podaje niezw∏ocznie do
publicznej wiadomoÊci informacj´
o wystàpieniu z ˝àdaniem, o którym
mowa w ust. 2—4.
7. Firma inwestycyjna organizujàca alternatywny system obrotu zapewnia
sprawny i prawid∏owy rozrachunek
oraz rozliczanie transakcji zawartych
w tym systemie, przez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozrachunku oraz rozliczenia transakcji.
8. Umowa, o której mowa w ust. 7, mo˝e
byç zawarta, o ile podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku oraz
rozliczenia transakcji, z którym ma zostaç zawarta umowa:
1) wykorzystuje rozwiàzania zapewniajàce sprawne i prawid∏owe wykonywanie powierzanych mu czynnoÊci, w tym spe∏nia warunki techniczne dokonywania odpowiednio
rozliczeƒ lub rozrachunku transakcji;

Dziennik Ustaw Nr 165
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2) zapewnia wykonywanie powierzonych mu czynnoÊci w sposób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu obrotu
i nienaruszajàcy interesów uczestników tego obrotu.

l
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4. Firma inwestycyjna organizujàca alternatywny system obrotu upowszechnia w odniesieniu do zawieranych w danym obrocie transakcji,
których przedmiotem sà akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dane obejmujàce cen´,
wielkoÊç oraz czas zawarcia ka˝dej
transakcji, zgodnie z art. 27, art. 29,
art. 30 i art. 32 rozporzàdzenia
1287/2006. Upowszechnienie informacji nast´puje niezw∏ocznie po zawarciu transakcji.

go

9. Zamiar zawarcia umowy skutkujàcej
zmianà podmiotu dokonujàcego rozrachunku lub rozliczania transakcji wymaga zawiadomienia Komisji. Komisja, w terminie 3 miesi´cy od dnia
otrzymania zawiadomienia, zg∏asza
sprzeciw wobec planowanego zawarcia umowy z podmiotem dokonujàcym rozrachunku lub rozliczania transakcji, w przypadku gdy podmiot, z którym ma zostaç zawarta umowa nie
spe∏nia warunków, o których mowa
w ust. 8.

Komisja mo˝e równie˝ zwolniç firm´
inwestycyjnà z obowiàzku upowszechniania informacji, o których
mowa w ust. 1, w odniesieniu do zleceƒ na du˝à skal´ w porównaniu ze
standardowà wielkoÊcià rynkowà
w rozumieniu art. 20 rozporzàdzenia
1287/2006.

10. Warunki, o których mowa w ust. 8
pkt 1, w zakresie spe∏niania warunków
technicznych, uwa˝a si´ za spe∏nione
w przypadku Krajowego Depozytu
oraz w przypadku:

5. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 4,
nie powstaje, w przypadku gdy dane,
o których mowa w ust. 4, odnoszàce
si´ do transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu sà upowszechniane przez spó∏k´ prowadzàcà rynek regulowany.

rcl
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1) spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 6, oraz spó∏ki prowadzàcej izb´ rozrachunkowà —
w zakresie powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji;

6. Komisja mo˝e udzieliç firmie inwestycyjnej, na wniosek tej firmy, zgody
na odroczone upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 4, je˝eli jest to uzasadnione ze wzgl´du na
rodzaj lub, zgodnie z art. 28 rozporzàdzenia 1287/2006, ze wzgl´du na wielkoÊç transakcji.

2) spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2 pkt 2, oraz spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczeniowà —
w zakresie powierzenia dokonywania rozliczenia transakcji.”;

7. Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 6, firma inwestycyjna
do∏àcza zasady, na jakich b´dzie dokonywane odroczone upowszechnianie informacji, o których mowa
w ust. 4, po uzyskaniu zgody Komisji.

67) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmieniu:

ww

w.

„Art. 78a. 1. Firma inwestycyjna organizujàca alternatywny system obrotu upowszechnia aktualne ceny kupna i ceny sprzeda˝y dla akcji dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym,
które sà jednoczeÊnie przedmiotem
obrotu w danym alternatywnym systemie obrotu, ze wskazaniem ∏àcznego wolumenu zleceƒ dla ka˝dego
z poziomów cenowych zgodnie
z art. 17, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporzàdzenia 1287/2006.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
sà upowszechniane niezw∏ocznie
w ciàgu normalnych godzin handlu
w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporzàdzenia 1287/2006.

3. Komisja mo˝e zwolniç firm´ inwestycyjnà, na jej wniosek, z obowiàzku
upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione ze wzgl´du na przyj´ty sposób organizowania obrotu albo rodzaj lub wielkoÊç zleceƒ, zgodnie
z art. 18 rozporzàdzenia 1287/2006.

8. Firma inwestycyjna po uzyskaniu
zgody, o której mowa w ust. 6, jest
obowiàzana upowszechniç zasady, na
jakich b´dzie dokonywane odroczone
upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 4.”;
68) w art. 79:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na podstawie umowy, o której mowa
w ust. 1, mogà byç wykonywane czynnoÊci
zwiàzane z zawieraniem umów o Êwiadczenie us∏ug przez firm´ inwestycyjnà lub
umo˝liwiajàce
realizacj´
tych
umów,
w szczególnoÊci polegajàce na doradzaniu
klientowi lub potencjalnemu klientowi w zakresie instrumentów finansowych lub us∏ug
danej firmy inwestycyjnej, przyjmowaniu
zleceƒ, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1,
oraz odbieraniu innych oÊwiadczeƒ woli dla
firmy inwestycyjnej.”,
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„6. Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta
lub potencjalnego klienta o zakresie czynnoÊci, do podejmowania których zgodnie
z umowà, o której mowa w ust. 1, jest upowa˝niony. W przypadku gdy agentem firmy
inwestycyjnej jest osoba wykonujàca zawód
maklera papierów wartoÊciowych lub doradcy inwestycyjnego, jest ona ponadto
obowiàzana okazaç dokument potwierdzajàcy posiadanie uprawnieƒ do wykonywania
zawodu maklera papierów wartoÊciowych
lub doradcy inwestycyjnego.”,
c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja odmawia równie˝ dokonania wpisu
podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub 3, do
rejestru agentów firmy inwestycyjnej,
w przypadku gdy wykonywanie przez ten
podmiot czynnoÊci, o których mowa w art. 79
ust. 2, mog∏oby doprowadziç do naruszenia
bezpieczeƒstwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej.”;

71) po art. 81 dodaje si´ art. 81a—81g w brzmieniu:

go

„6a. Firma inwestycyjna jest obowiàzana nadzorowaç czynnoÊci wykonywane przez
agenta firmy inwestycyjnej na podstawie
zawartej z tà firmà umowy, o której mowa
w ust. 1, w celu zapewnienia, ˝e czynnoÊci,
o których mowa w ust. 2, sà wykonywane
zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, a w szczególnoÊci, ˝e obowiàzki na∏o˝one tymi przepisami na firm´ inwestycyjnà sà wykonywane w sposób prawid∏owy, jak równie˝
w celu zapewnienia, ˝e dzia∏alnoÊç agenta
firmy inwestycyjnej wykonywana w zakresie innym ni˝ wynikajàcy z umowy, o której
mowa w ust. 1, nie powoduje niekorzystnego wp∏ywu na czynnoÊci podejmowane
na podstawie tej umowy.”;

∏alnoÊci przez ten podmiot. Przedstawienie
przez w∏aÊciwy organ nadzoru pozytywnej
opinii jest rozumiane jako wype∏nianie przez
podmiot ubiegajàcy si´ o wpis do rejestru
agentów firmy inwestycyjnej warunków,
o których mowa odpowiednio w ust. 1
albo 3.”,

l

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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2. Powierzenie wykonywania czynnoÊci
nie mo˝e przewidywaç:

rcl
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69) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Agent firmy inwestycyjnej, który zawar∏
z firmà inwestycyjnà umow´, o której
mowa w art. 79 ust. 1, jest przedsi´biorcà.”;
70) w art. 81:

„Art. 81a. 1. Firma inwestycyjna, z zastrze˝eniem
art. 81g, mo˝e w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzyç
przedsi´biorcy lub przedsi´biorcy zagranicznemu wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià prowadzonà przez t´ firm´ inwestycyjnà,
w tym z prowadzonà przez nià dzia∏alnoÊcià maklerskà.

w.

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

ww

„3. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma byç osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, Komisja dokonuje, na wniosek zainteresowanego, wpisu do rejestru agentów
firmy inwestycyjnej, je˝eli posiadane doÊwiadczenie z zakresu obrotu instrumentami finansowymi tego podmiotu lub osób
kierujàcych jego dzia∏alnoÊcià oraz struktura
organizacyjna podmiotu gwarantuje wykonywanie czynnoÊci, o których mowa
w art. 79 ust. 2, w sposób prawid∏owy z do∏o˝eniem nale˝ytej starannoÊci.

4. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma byç podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà nadzorowanà zgodnie
z odr´bnymi przepisami przez organ, z którym Komisja zawar∏a porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, Komisja, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 albo 3, wyst´puje do odpowiedniego organu nadzoru
o przedstawienie opinii dotyczàcej sytuacji
finansowej oraz sposobu prowadzenia dzia-

1) przekazania prowadzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej w sposób powodujàcy brak faktycznego wykonywania danej czynnoÊci z dzia∏alnoÊci maklerskiej przez firm´ inwestycyjnà;
2) przekazania reprezentowania firmy
inwestycyjnej w rozumieniu art. 29
§ 1, art. 117 § 1 i art. 137 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. —
Kodeks spó∏ek handlowych i prowadzenia spraw firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 39 § 1,
art. 121 § 1 i art. 140 § 1 ustawy
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych;
3) przekazania zarzàdzania firmà inwestycyjnà w rozumieniu art. 97
§ 1, art. 201 § 1 i art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. —
Kodeks spó∏ek handlowych.

Art. 81b. 1. Firma inwestycyjna mo˝e zawrzeç
umow´, o której mowa w art. 81a
ust. 1, o ile:
1) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny posiada uprawnienia
do wykonywania czynnoÊci w zakresie przedmiotu umowy, je˝eli
z przepisów prawa wynika obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ
albo, w przypadku gdy z przepisów
prawa nie wynika taki obowiàzek,
zajmuje si´ wykonywaniem tych
czynnoÊci w sposób zawodowy;
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3) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny znajduje si´ w sytuacji
finansowej zapewniajàcej prawid∏owe wykonanie umowy;

2. Firma inwestycyjna przed zawarciem
umowy, o której mowa w art. 81a
ust. 1, jest obowiàzana ustaliç, czy
przedsi´biorca lub przedsi´biorca zagraniczny spe∏nia warunki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—5, oraz podjàç
czynnoÊci gwarantujàce spe∏nienie
warunków, o których mowa w ust. 1
pkt 6—10.

go

4) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny b´dàcy osobà fizycznà
albo osoby zarzàdzajàce lub prowadzàce sprawy przedsi´biorcy
lub przedsi´biorcy zagranicznego
nie zosta∏y uznane prawomocnym
orzeczeniem za winnego pope∏nienia przest´pstwa, wskazanego
w art. 81 ust. 5;

10) powierzenie wykonywania czynnoÊci nie wp∏ynie niekorzystnie na
prowadzenie przez firm´ inwestycyjnà dzia∏alnoÊci zgodnie z przepisami prawa, ostro˝ne i stabilne
zarzàdzanie firmà, skutecznoÊç
systemu kontroli wewn´trznej
w firmie inwestycyjnej oraz
ochron´ tajemnicy zawodowej
lub innej informacji prawnie chronionej oraz informacji poufnej.

l

2) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny posiada niezb´dnà
wiedz´ i doÊwiadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezb´dne do prawid∏owego wykonania umowy;
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3. W przypadku gdy firma inwestycyjna
oraz przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny nale˝à do tej samej grupy
kapita∏owej, firma inwestycyjna dokonuje oceny spe∏niania warunków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, oraz
podejmuje czynnoÊci gwarantujàce
w szczególnoÊci spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1
pkt 6—10, z uwzgl´dnieniem zasad
sprawowania nadzoru nad przedsi´biorcà lub przedsi´biorcà zagranicznym oraz w∏asnego wp∏ywu na dzia∏alnoÊç przedsi´biorcy lub przedsi´biorcy zagranicznego, w zwiàzku z pozostawaniem w tej samej grupie kapita∏owej oraz zasad sprawowania nadzoru w samej grupie kapita∏owej.

rcl
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5) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny umo˝liwi skuteczne
nadzorowanie przez firm´ inwestycyjnà wykonywania powierzonych
mu czynnoÊci oraz zarzàdzanie ryzykiem zwiàzanym z powierzeniem
czynnoÊci, a firma inwestycyjna posiada wiedz´ umo˝liwiajàcà skuteczne nadzorowanie powierzonych
czynnoÊci i zarzàdzanie ryzykiem;

6) firma inwestycyjna okreÊli metody
oceny
sposobu
wykonywania
czynnoÊci z zakresu przedmiotu
umowy przez przedsi´biorc´ lub
przedsi´biorc´ zagranicznego;

w.

7) firma inwestycyjna oraz bieg∏y rewident upowa˝niony do badania
sprawozdaƒ finansowych firmy inwestycyjnej b´dzie posiadaç dost´p do informacji zwiàzanych
z wykonywaniem czynnoÊci powierzonych przedsi´biorcy lub przedsi´biorcy zagranicznemu, równie˝
w przypadku gdy udost´pnienie
tych danych nast´puje w wyniku
˝àdania Komisji;

ww

8) firma inwestycyjna i przedsi´biorca lub przedsi´biorca zagraniczny
b´dà posiadaç plany dzia∏ania zapewniajàce ciàg∏e i niezak∏ócone
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie obj´tym umowà, równie˝
w przypadku rozwiàzania umowy;
9) firma inwestycyjna i przedsi´biorca lub przedsi´biorca zagraniczny
b´dà posiadaç plany dzia∏ania
przewidujàce sposoby odzyskiwania danych chroniàce przed ich
utratà spowodowanà awarià zasilania, innymi awariami lub zak∏óceniami oraz innymi zdarzeniami
losowymi oraz okresowe dokonywanie testów w zakresie prawid∏owoÊci funkcjonowania urzàdzeƒ
i systemów s∏u˝àcych odzyskiwaniu danych;

Art. 81c. 1. OdpowiedzialnoÊci
przedsi´biorcy
lub przedsi´biorcy zagranicznego wobec firmy inwestycyjnej za szkody
wyrzàdzone klientom wskutek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
umowy, o której mowa w art. 81a
ust. 1, nie mo˝na wy∏àczyç ani ograniczyç.
2. OdpowiedzialnoÊci firmy inwestycyjnej za szkody wyrzàdzone klientom
wskutek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, przez przedsi´biorc´ lub przedsi´biorc´ zagranicznego, nie mo˝na wy∏àczyç ani ograniczyç.
Art. 81d. 1. Firma inwestycyjna zawiadamia Komisj´ o zamiarze zawarcia umowy,
o której mowa w art. 81a ust. 1, co
najmniej na 14 dni przed jej zawarciem.
2. Firma inwestycyjna zawiadamia Komisj´, w terminie 14 dni, o ka˝dej
zmianie, rozwiàzaniu lub wygaÊni´ciu
umowy, o której mowa w art. 81a
ust. 1.
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2. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
zapewniç, aby przedsi´biorca lub
przedsi´biorca zagraniczny, z którym
zawar∏a umow´, o której mowa
w art. 81a ust. 1, informowa∏ jà
o wszelkich okolicznoÊciach, które
mogà mieç istotny wp∏yw na nale˝yte wykonanie tej umowy oraz okolicznoÊciach naruszenia przepisów prawa w zwiàzku z wykonywaniem powierzonych czynnoÊci.

1) przedsi´biorca zagraniczny posiada zezwolenie na wykonywanie
czynnoÊci w zakresie przedmiotu
umowy, udzielone przez w∏aÊciwy
organ nadzoru w kraju macierzystym, o ile jest ono wymagane,
i podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu;

go

3. W przypadku powzi´cia przez firm´
inwestycyjnà, zgodnie z ust. 1 lub 2,
informacji, z których wynika, ˝e zachodzi uzasadnione podejrzenie niewykonania lub nienale˝ytego, w sposób istotny, wykonania umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, lub wykonywania tej umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa, firma inwestycyjna jest obowiàzana niezw∏ocznie rozwiàzaç t´ umow´.

Art. 81g. 1. Firma inwestycyjna mo˝e zawrzeç
umow´ o wykonywanie czynnoÊci
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià maklerskà
prowadzonà przez t´ firm´ z przedsi´biorcà zagranicznym, który nie ma
miejsca sta∏ego zamieszkania albo
siedziby na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, a której przedmiotem jest powierzenie wykonywania
czynnoÊci z zakresu us∏ugi, o której
mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, Êwiadczonej na rzecz klienta detalicznego, pod
warunkiem ˝e:

l

Art. 81e. 1. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
sprawowaç bie˝àcy nadzór oraz dokonywaç bie˝àcej oceny jakoÊci wykonywania czynnoÊci powierzonych
na podstawie umowy, o której mowa
w art. 81a ust. 1.

Poz. 1316

v. p

Dziennik Ustaw Nr 165

2) Komisja zawar∏a z organem nadzoru, o którym mowa w pkt 1, porozumienie, o którym mowa w art. 20
ust. 2 ustawy o nadzorze.

rcl
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2. W przypadku gdy warunki, o których
mowa w ust. 1, nie sà spe∏nione, zawarcie przez firm´ inwestycyjnà
umowy o wykonywanie czynnoÊci
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià maklerskà
prowadzonà przez t´ firm´ wymaga
zawiadomienia Komisji co najmniej
na 2 miesiàce przed jej zawarciem.
Umowa mo˝e zostaç zawarta pod warunkiem niezg∏oszenia przez Komisj´
sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia
tej umowy.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio, w przypadku gdy umowa,
o której mowa w art. 81a ust. 1, zosta∏a zawarta z podmiotem nale˝àcym
do tej samej grupy kapita∏owej, do
której nale˝y firma inwestycyjna.

w.

Art. 81f. Przepisów art. 81b—81e nie stosuje si´
do zawieranych przez firm´ inwestycyjnà umów, których przedmiotem sà czynnoÊci niemajàce istotnego znaczenia dla
prawid∏owego wykonywania przez firm´
inwestycyjnà obowiàzków okreÊlonych
przepisami prawa, sytuacji finansowej
firmy, ciàg∏oÊci lub stabilnoÊci prowadzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej przez firm´, w szczególnoÊci których przedmiotem jest:

ww

1) Êwiadczenie na rzecz firmy inwestycyjnej doradztwa lub innych us∏ug
niezwiàzanych bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià maklerskà prowadzonà przez
firm´ inwestycyjnà, w tym us∏ug:
a) doradztwa prawnego,
b) szkolenia pracowników,
c) prowadzenia ksiàg rachunkowych,
d) ochrony osób lub mienia;

2) Êwiadczenie na rzecz firmy inwestycyjnej us∏ug wystandaryzowanych,
w tym us∏ug polegajàcych na dostarczaniu informacji rynkowych lub informacji o notowaniach instrumentów finansowych.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, firma inwestycyjna do∏àcza:
1) dokumenty dotyczàce dzia∏alnoÊci
gospodarczej prowadzonej przez
przedsi´biorc´
zagranicznego,
z którym umowa ma zostaç zawarta;
2) dokumenty lub informacje potwierdzajàce spe∏nienie warunków,
o których mowa w art. 81b ust. 1
pkt 2—10;
3) projekt umowy, która ma byç zawarta z przedsi´biorcà zagranicznym;
4) posiadane zezwolenia na wykonywanie czynnoÊci w zakresie przedmiotu umowy udzielone przedsi´biorcy zagranicznemu wymagane
w jego paƒstwie macierzystym.
4. Komisji przys∏uguje prawo zg∏oszenia
sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia
umowy w terminie 2 miesi´cy od
dnia
dokonania
zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 2, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e wykonywanie przez przedsi´-
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— po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) w przypadku zamiaru prowadzenia
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69
ust. 2 pkt 8, wskazanie podmiotu lub
podmiotów, które na podstawie umowy z wnioskodawcà, b´dà dokonywaç
rozrachunku oraz rozliczania transakcji
zawieranych w alternatywnym systemie obrotu oraz zasad, na jakich ma
byç dokonywany rozrachunek oraz rozliczanie transakcji przez ten podmiot
lub podmioty;”,

go

5. Komisja bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owego wykonywania przez firm´ inwestycyjnà
obowiàzków okreÊlonych przepisami
prawa, wskazuje, w formie uchwa∏y,
opis przypadków, w których pomimo
niespe∏niania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, nie wyst´puje zagro˝enie naruszenia bezpieczeƒstwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej. Uchwa∏a
podlega og∏oszeniu w Dzienniku
Urz´dowym Komisji Nadzoru Finansowego.”;

˝e nie by∏y uznane prawomocnym orzeczeniem za winne pope∏nienia przest´pstwa skarbowego, przest´pstwa przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów,
mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, za przest´pstwa okreÊlone
w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci
przemys∏owej, za przest´pstwa okreÊlone w ustawie z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych, za przest´pstwa okreÊlone w ustawie o ofercie
publicznej lub za przest´pstwa okreÊlone w niniejszej ustawie;”,

l

biorc´ zagranicznego czynnoÊci w zakresie przedmiotu umowy mog∏oby
doprowadziç do naruszenia bezpieczeƒstwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej. W przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu Komisja
mo˝e wyznaczyç termin, w ciàgu którego zawarcie umowy mo˝e zostaç
dokonane.

Poz. 1316
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72) w art. 82:
a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

rcl
.

„Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej, z zastrze˝eniem art. 111 ust. 2, zawiera:”,
— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w przypadku akcjonariuszy b´dàcych
jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej, posiadajàcych co najmniej 10 % ogólnej liczby
g∏osów lub co najmniej 10 % kapita∏u
zak∏adowego wnioskodawcy, odpowiednio informacje, o których mowa
w pkt 4;”,

w.

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

ww

„5) informacje o podmiotach wchodzàcych
w sk∏ad tej samej co wnioskodawca grupy kapita∏owej obejmujàce wskazanie ich
firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania
i adresu, opis prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz, w przypadku osoby
prawnej b´dàcej podmiotem dominujàcym wobec wnioskodawcy, je˝eli podmiot ten jest finansowà spó∏kà holdingowà, o której mowa w art. 98a ust. 2
pkt 16, wskazanie danych osobowych
osób wchodzàcych w sk∏ad jej organów
zarzàdzajàcych i nadzorczych, ich kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wskazanie zakresu czynnoÊci, które wnioskodawca zamierza wykonywaç;”,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) oÊwiadczenia
osób
wymienionych
w pkt 1, z wy∏àczeniem wspólników oraz
komplementariuszy w spó∏ce osobowej,

„12) informacje o dotychczas prowadzonej
przez
wnioskodawc´
dzia∏alnoÊci
gospodarczej;”,

b) w ust. 2:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Do wniosku, z zastrze˝eniem art. 111 ust. 2a,
do∏àcza si´:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) regulaminy okreÊlajàce sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku zamiaru Êwiadczenia us∏ug na
rzecz klienta detalicznego;”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) opis zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci
w zakresie czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 7, w przypadku zamiaru
Êwiadczenia us∏ug na rzecz klienta profesjonalnego;”,
— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) regulamin organizacyjny, opis systemu
kontroli wewn´trznej i regulamin nadzoru zgodnoÊci dzia∏alnoÊci z prawem;
4) regulamin ochrony przep∏ywu informacji
poufnych oraz stanowiàcych tajemnic´
zawodowà oraz procedury wewn´trzne
zapobiegajàce wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏;”,
— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) regulamin zarzàdzania konfliktami interesów;”,
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podmiot ten jest jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej;

— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

— pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8) w przypadku wnioskodawcy korzystajàcego z wy∏àczenia wynikajàcego z art. 98
ust. 9, dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia;”,

b) podmiotu wykonujàcego czynnoÊci
przekazane przez firm´ inwestycyjnà
zgodnie z umowà, o której mowa
w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy
podmiot ten jest osobà prawnà;

7) osob´ pozostajàcà w stosunku pracy,
zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z:
a) podmiotem, o którym mowa w pkt 5
lit. a lub pkt 6 lit. a, o ile uczestniczy
ona w wykonywaniu czynnoÊci poÊrednictwa w zakresie dzia∏alnoÊci
prowadzonej przez t´ firm´ inwestycyjnà,
b) podmiotem, o którym mowa w pkt 5
lit. b lub pkt 6 lit. b, o ile uczestniczy
ona w wykonywaniu czynnoÊci przekazanych przez firm´ inwestycyjnà.”;

73) w art. 83:

rcl
.

— dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

a) agenta tej firmy inwestycyjnej,
w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest osoba prawna,

go

9) z∏o˝one przez akcjonariuszy b´dàcych
osobami fizycznymi, posiadajàcych co
najmniej 10 % ogólnej liczby g∏osów lub
co najmniej 10 % kapita∏u zak∏adowego
wnioskodawcy, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej, oÊwiadczenia o êródle
pochodzenia Êrodków pieni´˝nych przeznaczonych na zap∏at´ za obejmowane
lub nabywane akcje lub udzia∏y wnioskodawcy;”,

l

6) w przypadku wnioskodawcy prowadzàcego dotychczas dzia∏alnoÊç gospodarczà
— ostatnie sprawozdanie finansowe
wnioskodawcy wraz z opinià podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych i raportem z badania, je˝eli
badanie jest wymagane przepisami prawa;”,

6) osob´ wchodzàcà w sk∏ad organu zarzàdzajàcego:

v. p

„5) regulamin inwestowania przez osoby powiàzane z firmà inwestycyjnà lub na ich
rachunek w instrumenty finansowe;

„10) kopi´ umowy z Krajowym Depozytem
o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania
zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przez osoby powiàzane, o których mowa
w ust. 2 pkt 5, rozumie si´:

w.

1) osob´ wchodzàcà w sk∏ad statutowych
organów firmy inwestycyjnej, a w przypadku firmy inwestycyjnej prowadzonej
w formie spó∏ki osobowej równie˝
wspólnika lub komplementariusza;
2) osob´ pozostajàcà w stosunku pracy,
zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z firmà inwestycyjnà;

ww

3) osob´ fizycznà, która jest agentem tej
firmy inwestycyjnej;
4) osob´ fizycznà wykonujàcà czynnoÊci
przekazane przez firm´ inwestycyjnà
zgodnie z umowà, o której mowa
w art. 81a ust. 1;
5) osob´ kierujàcà dzia∏alnoÊcià:
a) agenta tej firmy inwestycyjnej,
w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej,
b) podmiotu wykonujàcego czynnoÊci
przekazane przez firm´ inwestycyjnà
zgodnie z umowà, o której mowa
w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Firma inwestycyjna jest obowiàzana zatrudniaç, na podstawie umowy o prac´, co najmniej:
1) jednego maklera papierów wartoÊciowych — do wykonywania ka˝dej z czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 1—3, 6 i 8 oraz ust. 4 pkt 1;

2) dwóch doradców inwestycyjnych — do
wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 4;
3) jednego doradc´ inwestycyjnego lub jednego maklera papierów wartoÊciowych
— do wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Firma inwestycyjna nie ma obowiàzku zatrudniania maklera papierów wartoÊciowych do wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, których przedmiotem sà instrumenty finansowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;
74) po art. 83 dodaje si´ art. 83a w brzmieniu:
„Art. 83a. 1. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
stosowaç w prowadzonej dzia∏alnoÊci
rozwiàzania techniczne i organizacyjne zapewniajàce bezpieczeƒstwo
i ciàg∏oÊç Êwiadczonych us∏ug maklerskich oraz ochron´ interesów
klientów i informacji poufnych lub
stanowiàcych tajemnic´ zawodowà.
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1) zmianach danych zawartych we
wniosku o udzielenie zezwolenia
i w za∏àcznikach do niego, o których
mowa w art. 82 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
i 7—9, z zastrze˝eniem pkt 2;

3. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
Êwiadczàc us∏ug´ maklerskà braç pod
uwag´ najlepiej poj´ty interes klienta.

2) zmianach w sk∏adzie akcjonariuszy
albo wspólników posiadajàcych akcje lub udzia∏y bezpoÊrednio lub poÊrednio przez podmioty zale˝ne:
a) wynikajàcych z osiàgni´cia lub
przekroczenia 20 %, 33 %, albo
50 % ogólnej liczby g∏osów lub
kapita∏u zak∏adowego albo

b) wynikajàcych, w przypadku akcjonariuszy lub wspólników posiadajàcych co najmniej 20 %, 33 %
albo 50 % ogólnej liczby g∏osów
lub kapita∏u zak∏adowego, ze
zmniejszenia tego udzia∏u odpowiednio poni˝ej 20 %, 33 % albo
50 % ogólnej liczby g∏osów lub
kapita∏u zak∏adowego;

go

1) przechowywaç dokumenty oraz inne noÊniki informacji sporzàdzane
lub otrzymywane w zwiàzku ze
Êwiadczonymi us∏ugami maklerskimi w sposób zabezpieczajàcy treÊç
tych informacji przed utratà lub
modyfikacjà;

v. p

4. Firma inwestycyjna jest obowiàzana:

l

2. Informacje upowszechniane przez firm´ inwestycyjnà w celu reklamy lub
promocji us∏ug Êwiadczonych przez
t´ firm´ inwestycyjnà powinny byç
rzetelne i zrozumia∏e.

2) ewidencjonowaç transakcje zawierane w zakresie instrumentów
finansowych, w tym równie˝ transakcje zawierane na rachunek w∏asny.”;
75) w art. 84:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zezwolenie nie mo˝e byç udzielone wy∏àcznie na wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych
w art. 69 ust. 4.”;
76) w art. 85:

2. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
równie˝ przekazywaç Komisji informacje dotyczàce prowadzonej przez firm´
inwestycyjnà dzia∏alnoÊci i jej sytuacji
finansowej, w tym w przypadku domu
maklerskiego — informacje dotyczàce
przestrzegania przez ten dom maklerski
adekwatnoÊci kapita∏owej, oraz zdarzeƒ
mogàcych mieç wp∏yw na prowadzonà
przez nià dzia∏alnoÊç lub jej sytuacj´
finansowà.”;

rcl
.

„2) wskazanie czynnoÊci, na wykonywanie których jest udzielone zezwolenie;”,

3) nabyciu akcji lub udzia∏ów w innych
spó∏kach w liczbie, która zapewnia
prawo do co najmniej 5 % ogólnej
liczby g∏osów.

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

w.

„1) wniosek nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 82 lub art. 111;”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) z analizy wniosku i za∏àczonych do niego
dokumentów wynika, ˝e wnioskodawca nie
zapewni prowadzenia dzia∏alnoÊci w sposób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu obrotu
instrumentami finansowymi lub nale˝ycie
zabezpieczajàcy interesy klientów;”,

ww

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Êrodki pieni´˝ne przeznaczone na nabycie
lub obj´cie akcji albo udzia∏ów wnioskodawcy albo Êrodki pieni´˝ne wniesione jako
wk∏ad do b´dàcej wnioskodawcà spó∏ki jawnej, partnerskiej lub komandytowej pochodzà z nieudokumentowanych êróde∏, po˝yczek, kredytów albo sà w inny sposób obcià˝one, w przypadku gdy wnioskodawca ubiega si´ o zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej w formie domu maklerskiego.”;

77) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
niezw∏ocznie informowaç Komisj´ o:

78) uchyla si´ art. 87;
79) w art. 89:
a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2. W razie koniecznoÊci zabezpieczenia interesu publicznego Komisja mo˝e w drodze decyzji:
1) skróciç termin wskazany w ust. 1 pkt 3,
2) wskazaç czynnoÊci, jakie firma inwestycyjna mo˝e podejmowaç do czasu wygaÊni´cia zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej, lub
3) wskazaç termin, w którym nast´puje zakoƒczenie prowadzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej, w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. O ile w decyzji w sprawie cofni´cia zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej
lub decyzji, o której mowa w ust. 2, nie
okreÊlono inaczej, w przypadku otwarcia likwidacji — do czasu wygaÊni´cia zezwolenia, a w przypadku cofni´cia zezwolenia —
do czasu zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci, firma inwestycyjna wykonuje wy∏àcznie czynnoÊci wynikajàce z prowadzenia ra-
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b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
nie powstaje w przypadku transakcji
zawartych na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu, je˝eli dost´p Komisji do informacji
o tych transakcjach w zakresie okreÊlonym w rozporzàdzeniu 1287/2006 jest
zapewniony przez rynek lub system,
na którym zosta∏a zawarta transakcja.

4. Komisja jest obowiàzana przekazaç
informacje zawarte w sprawozdaniu
otrzymanym zgodnie z ust. 1, do organu nadzoru nad rynkiem najodpowiedniejszym pod wzgl´dem p∏ynnoÊci ustalonym zgodnie z art. 9 albo
art. 10 rozporzàdzenia 1287/2006.

go

4. W przypadku wygaÊni´cia lub cofni´cia zezwolenia lub zaprzestania prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4
pkt 1, przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà, Komisja mo˝e nakazaç
przeniesienie instrumentów finansowych
i Êrodków pieni´˝nych oraz dokumentów
zwiàzanych z prowadzeniem rachunków,
o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, do innej firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyrazi∏a na to zgod´.”,

2. Zakres, tryb i form´ przekazywania
przez firmy inwestycyjne sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1, okreÊla rozporzàdzenie 1287/2006.

l

chunków, o których mowa w art. 69 ust. 4
pkt 1, lub umów o zarzàdzanie portfelem instrumentów finansowych — bez mo˝liwoÊci
zawierania nowych umów — oraz wynikajàce z nabytych na rachunek klientów instrumentów pochodnych, czynnoÊci majàce na
celu zakoƒczenie tych inwestycji przez klientów.

Poz. 1316

v. p

Dziennik Ustaw Nr 165

5. Komisja ustala, na podstawie informacji przekazanych zgodnie z art. 11
rozporzàdzenia 1287/2006 przez spó∏ki prowadzàce gie∏d´ oraz spó∏ki prowadzàce rynek pozagie∏dowy, wykaz
instrumentów finansowych, dla których rynkiem najodpowiedniejszym
pod wzgl´dem p∏ynnoÊci jest rynek
organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami art. 9 albo art. 10 rozporzàdzenia
1287/2006. Wykaz jest aktualizowany
na bie˝àco.

rcl
.

„5. W przypadku niewydania przez Komisj´ nakazu, o którym mowa w ust. 4, do post´powania z dokumentami zwiàzanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej stosuje si´
art. 476 § 3 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
— Kodeks spó∏ek handlowych. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà niezw∏ocznie zawiadamia Komisj´ o wyznaczeniu
przechowawcy dokumentów zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej.
W przypadku wyznaczenia przechowawcy
przez sàd zawiadomienia Komisji dokonuje
ten sàd.”;
80) w art. 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

w.

„3. Firmy inwestycyjne prowadzàce dzia∏alnoÊç
wy∏àcznie w zakresie zarzàdzania portfelami
instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego mogà byç cz∏onkami izby, o której mowa w ust. 1, lub izby gospodarczej, o której
mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych.”;
81) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ww

„1. Przepisów art. 69 ust. 1, art. 82, art. 83a ust. 1,
art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1
i 2 nie stosuje si´ do zagranicznych firm inwestycyjnych. Przepisu art. 86 ust. 2 nie stosuje
si´ do zagranicznych firm inwestycyjnych
w zakresie odnoszàcym si´ do sytuacji finansowej.”;

82) po art. 93 dodaje si´ art. 93a w brzmieniu:
„Art. 93a. 1. Firma inwestycyjna, która nabywa
lub zbywa na w∏asny lub cudzy rachunek instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jest obowiàzana przekazaç
Komisji sprawozdanie obejmujàce
dane dotyczàce danej transakcji nie
póêniej ni˝ do koƒca dnia roboczego
nast´pujàcego po dniu, w którym ta
transakcja zosta∏a zawarta.

6. Komisja udost´pnia wykaz, o którym
mowa w ust. 5, w∏aÊciwym organom
nadzoru w innych paƒstwach cz∏onkowskich.”;

83) art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb i warunki post´powania firm
inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków
powierniczych w zakresie:
a) promowania Êwiadczonych us∏ug
oraz kontaktów z potencjalnymi
klientami,
b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeƒ,
c) klasyfikowania klientów do ró˝nych kategorii,
d) Êwiadczenia us∏ug, w tym w zakresie Êwiadczenia us∏ug na rzecz
ró˝nych kategorii klientów,
e) prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentów i innych noÊników informacji sporzàdzanych
w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci,
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5) szczegó∏owe warunki techniczne
i organizacyjne wymagane do prowadzenia dzia∏alnoÊci przez firm´
inwestycyjnà, bank, o którym mowa
w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartoÊciowych przez bank powierniczy, oraz
szczegó∏owe warunki zarzàdzania
ryzykiem i funkcjonowania systemu
kontroli wewn´trznej w domu maklerskim oraz szacowania przez dom
maklerski kapita∏u wewn´trznego
i dokonywania przeglàdów procesu
szacowania i utrzymywania tego kapita∏u, z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapewnienia bezpiecznego
i sprawnego prowadzenia tej dzia∏alnoÊci oraz efektywnego nadzorowania ryzyka zwiàzanego z tà dzia∏alnoÊcià, bioràc pod uwag´ zakres
prowadzonej dzia∏alnoÊci przez te
domy maklerskie;

go

— w odniesieniu do wykonywania
przez te podmioty czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2 i 4
i art. 119 ust. 1, w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 7—16 rozporzàdzenia 1287/2006, przy zapewnieniu nale˝ytej starannoÊci, ochrony klienta oraz bezpiecznego
i sprawnego zawierania i rozliczania
transakcji, a tak˝e przejrzystoÊci
i bezpieczeƒstwa obrotu;

4) zakres, tryb i form´ oraz terminy
przekazywania informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 2, przez firmy
inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, i banki powiernicze, przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci umo˝liwienia Komisji, w zakresie okreÊlonym ustawà, wykonywania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià tych
podmiotów;

l

f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeƒ sp∏aty kredytów i po˝yczek
udzielonych na nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelnoÊci na instrumentach finansowych, je˝eli
konstrukcja tych instrumentów
umo˝liwia ustanowienie zabezpieczenia

Poz. 1316

v. p
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w.

rcl
.

2) zakres i szczegó∏owe zasady wyznaczania ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, w tym wymogów kapita∏owych, dla domów maklerskich oraz
okreÊlania maksymalnej wysokoÊci
kredytów, po˝yczek i wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w stosunku do kapita∏ów dla
tych domów maklerskich, w tym:
a) warunki i sposób wyznaczania
ca∏kowitego wymogu kapita∏owego metodà uwzgl´dniajàcà
wymóg kapita∏owy z tytu∏u kosztów
sta∏ych
albo
metodà
uwzgl´dniajàcà
wspó∏czynnik
przejÊcia,
b) warunki i sposób stosowania
przy wyznaczaniu wymogów kapita∏owych wspó∏czynników, metod, ocen i innych rozwiàzaƒ,
o których mowa w art. 105, 105a,
105c i 105d, wymagajàcych zgody Komisji, a tak˝e przypadki,
w których nie jest wymagana
zgoda Komisji na ich stosowanie

ww

— przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci
odpowiedniego zabezpieczenia kapita∏owego w stosunku do wielkoÊci
poszczególnych rodzajów ryzyka
ponoszonego w dzia∏alnoÊci maklerskiej, wysokoÊci kosztów sta∏ych
i zobowiàzaƒ, skali prowadzonej
dzia∏alnoÊci oraz kapita∏u za∏o˝ycielskiego;
3) warunki, jakie musi spe∏niaç organizowany przez firm´ inwestycyjnà alternatywny system obrotu oraz zakres, tryb i form´ upowszechniania
informacji o transakcjach i obrotach
w tym systemie, przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci zapewnienia bezpieczeƒstwa oraz przejrzystoÊci obrotu instrumentami finansowymi,
w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 17—20 i art. 27—34 rozporzàdzenia 1287/2006;

6) zakres, tryb i form´ oraz terminy
upowszechniania informacji zwiàzanych z adekwatnoÊcià kapita∏owà,
przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci zapewnienia dost´pu do informacji
w celu zapewnienia konkurencji pomi´dzy domami maklerskimi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, obowiàzki sprawozdawcze
domów maklerskich, banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç maklerskà
w formie oddzia∏u i zagranicznych
osób prawnych, o których mowa
w art. 115, prowadzàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç maklerskà w formie oddzia∏u,
banków powierniczych, podmiotów,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,
oraz Krajowego Depozytu i spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1,
a tak˝e Narodowego Banku Polskiego
w zakresie obrotu papierami wartoÊciowymi emitowanymi przez Skarb
Paƒstwa, tak aby sprawozdania sporzàdzane przez te podmioty pozwala∏y
na dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz struktury zad∏u˝enia
bud˝etu paƒstwa w skarbowych pa-
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pierach wartoÊciowych wed∏ug grup
inwestorów oraz rodzajów tych papierów.”;

czeniowym w rozumieniu odpowiednio
art. 7 ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z póên. zm.9)),
wynosi co najmniej równowartoÊç w z∏otych
25 000 euro.”,

l

84) w art. 95:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

v. p

b) uchyla si´ ust. 5—7,

„2. Dzia∏alnoÊç maklerska prowadzona przez
spó∏k´, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e
obejmowaç wy∏àcznie czynnoÊci wskazane
w art. 69 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 oraz w ust. 4
pkt 3, 4, 6 i 7.

c) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8. Nie wymaga kapita∏u za∏o˝ycielskiego w wysokoÊci ustalonej zgodnie z ust. 3 prowadzenie przez dom maklerski dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, wy∏àcznie
w zakresie transakcji d∏ugoterminowych
o cechach okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, o ile nie prowadzi dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69
ust. 2 pkt 7.

3. Dzia∏alnoÊç maklerska prowadzona przez
spó∏k´, o której mowa w ust. 1 pkt 4—6, mo˝e obejmowaç wy∏àcznie czynnoÊci wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz w ust. 4
pkt 3, 4 i 6.”,

go

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

9. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69
ust. 2 pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4 pkt 1 oraz nie
spe∏nia wymogu posiadania kapita∏u za∏o˝ycielskiego w wysokoÊci ustalonej zgodnie
z ust. 2 lub 4, jest on obowiàzany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody powsta∏e w zwiàzku
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej.”,

„5. Zap∏ata za obejmowane albo nabywane akcje domu maklerskiego, które nie sà zdematerializowane lub udzia∏y domu maklerskiego, nie mo˝e pochodziç z nieudokumentowanych êróde∏, po˝yczek, kredytów albo byç
w inny sposób obcià˝ona.”,
c) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

Poz. 1316

„7. Jedynym akcjonariuszem domu maklerskiego w formie spó∏ki akcyjnej mo˝e byç wy∏àcznie osoba prawna.

rcl
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d) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a i 9b w brzmieniu:
„9a. Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa w ust. 9, obejmuje
szkody wyrzàdzone przez dom maklerski
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià wykonywanà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
innych paƒstw cz∏onkowskich.

8. Jedynym udzia∏owcem domu maklerskiego
w formie spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià mo˝e byç wy∏àcznie osoba prawna.”;
85) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przez kapita∏ za∏o˝ycielski domu maklerskiego
rozumie si´ sum´ kapita∏u zak∏adowego w wielkoÊci, w jakiej zosta∏ wp∏acony, kapita∏u zapasowego, niepodzielonego zysku z lat ubieg∏ych oraz kapita∏ów rezerwowych z wy∏àczeniem kapita∏u z aktualizacji wyceny, pomniejszonà o niepokrytà strat´ z lat ubieg∏ych.”;

w.

9b. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 9, termin powstania
obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà
sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci
pod uwag´ wykonywanà dzia∏alnoÊç domów maklerskich oraz zakres prowadzonej
dzia∏alnoÊci.”,

86) w art. 98:

a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

e) ust. 10 i 11 otrzymuje brzmienie:

ww

„1. Kapita∏ za∏o˝ycielski domu maklerskiego na
prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej wynosi, z zastrze˝eniem ust. 2—4, 8 i 9, co najmniej równowartoÊç w z∏otych 125 000 euro.

„10. RównowartoÊç kwot wyra˝onych w euro,
o których mowa w ust. 1—4, jest ustalana
przy zastosowaniu Êredniego kursu euro
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym
dat´ z∏o˝enia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej.

2. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69 ust. 4
pkt 1, kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi co najmniej równowartoÊç w z∏otych 50 000 euro,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, cechy transakcji d∏ugoterminowych, które mogà byç dokonywane przez
dom maklerski bez obowiàzku posiadania
kapita∏u za∏o˝ycielskiego w wysokoÊci
ustalonej zgodnie z ust. 3, z uwzgl´dnie-

3. W przypadku gdy dom maklerski prowadzi
dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 69 ust. 2
pkt 3 lub 7, kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi
co najmniej równowartoÊç w z∏otych
730 000 euro.
4. Kapita∏ za∏o˝ycielski domu maklerskiego,
który nie prowadzi dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4
pkt 1, b´dàcego jednoczeÊnie agentem
ubezpieczeniowym lub brokerem ubezpie-

———————
9)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167,
poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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87) po art. 98 dodaje si´ art. 98a—98j w brzmieniu:
„Art. 98a. 1. W zakresie adekwatnoÊci kapita∏owej
domy maklerskie z wy∏àczeniem domów maklerskich, które nie prowadzà dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 2—4, 6—8 lub
ust. 4 pkt 1, sà obowiàzane spe∏niaç
wymogi dotyczàce:
1) utrzymywania kapita∏ów nadzorowanych na poziomie, o którym
mowa w ust. 3;
2) wyznaczania ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego;

go

3) zarzàdzania ryzykiem oraz szacowania kapita∏u wewn´trznego i dokonywania przeglàdów procesu
szacowania i utrzymywania tego
kapita∏u;

7) firma inwestycyjna z paƒstw trzecich — rozumie si´ osob´ prawnà
lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej
z siedzibà poza terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, a w przypadku
gdy przepisy danego paƒstwa nie
wymagajà ustanowienia siedziby
— z centralà poza terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, albo osob´
fizycznà z miejscem zamieszkania
poza terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, prowadzàcà na podstawie zezwolenia w∏aÊciwego organu nadzoru dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium tego paƒstwa, z wy∏àczeniem banku zagranicznego
prowadzàcego na podstawie zezwolenia w∏aÊciwego organu nadzoru na terytorium tego paƒstwa
dzia∏alnoÊç maklerskà, lub prowadzàcego na podstawie zezwolenia
w∏aÊciwego organu nadzoru na terytorium tego paƒstwa rachunki,
na których sà rejestrowane papiery
wartoÊciowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym oraz z wy∏àczeniem podmiotów nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci w zakresie czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4 pkt 1;

l

niem koniecznoÊci zapewnienia bezpiecznego prowadzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej.”;

Poz. 1316

v. p
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4) upowszechniania informacji dotyczàcych spe∏niania wymogów,
o których mowa w pkt 1—3.

rcl
.

2. Do celów adekwatnoÊci kapita∏owej
przez u˝yte w niniejszym artykule
oraz w art. 98b—98j, art. 103 ust. 3,
art. 105—105g i art. 167a, okreÊlenia:
1) podmiot dominujàcy — rozumie
si´ równie˝ podmiot uznany przez
Komisj´ za podmiot dominujàcy
zgodnie z ust. 14;

w.

2) podmiot zale˝ny — rozumie si´
równie˝ podmiot, w stosunku do
którego inny podmiot jest podmiotem dominujàcym w rozumieniu
pkt 1, przy czym wszystkie podmioty zale˝ne od tego podmiotu zale˝nego uwa˝a si´ równie˝ za podmioty zale˝ne od tego podmiotu
dominujàcego;
3) grupa kapita∏owa — rozumie si´
podmiot dominujàcy wraz z podmiotami od niego zale˝nymi;

ww

4) udzia∏ kapita∏owy — rozumie si´
posiadany poÊrednio lub bezpoÊrednio udzia∏ dajàcy prawo do ponad 20 % kapita∏u innego podmiotu lub prawo do wykonywania ponad 20 % g∏osów w organach innego podmiotu;
5) dom maklerski — rozumie si´ dom
maklerski obowiàzany spe∏niaç
wymogi, o których mowa w ust. 1;

6) zagraniczna firma inwestycyjna —
rozumie si´ zagranicznà firm´ inwestycyjnà z wy∏àczeniem zagranicznej instytucji kredytowej
oraz podmiotów nieprowadzàcych
dzia∏alnoÊci w zakresie czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4 pkt 1;

8) firma inwestycyjna — rozumie si´
dom maklerski, zagranicznà firm´
inwestycyjnà oraz firm´ inwestycyjnà z paƒstw trzecich;
9) bank krajowy — rozumie si´ podmiot, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe;

10) instytucja kredytowa — rozumie
si´ podmiot, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe;
11) bank zagraniczny — rozumie si´
podmiot, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe;
12) bank — rozumie si´ bank krajowy,
instytucj´ kredytowà i bank zagraniczny;
13) instytucja — rozumie si´ dom maklerski, zagranicznà firm´ inwestycyjnà, bank krajowy oraz instytucj´
kredytowà;
14) instytucja finansowa — rozumie
si´ podmiot, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, z wy∏àczeniem firmy inwestycyjnej;
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3. Dom maklerski jest obowiàzany
utrzymywaç kapita∏y nadzorowane,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2,
zwane dalej „kapita∏ami nadzorowanymi”, na poziomie nie ni˝szym ni˝
wy˝sza z nast´pujàcych wartoÊci:
1) ca∏kowity wymóg kapita∏owy wyznaczony przez dom maklerski
zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwany dalej
„ca∏kowitym wymogiem kapita∏owym”;

go

16) finansowa spó∏ka holdingowa —
rozumie si´ instytucj´ finansowà,
której podmiotami zale˝nymi sà
g∏ównie lub wy∏àcznie firmy inwestycyjne, banki lub instytucje
finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zale˝nym jest firma inwestycyjna lub
bank, oraz która nie jest dominujàcym podmiotem nieregulowanym;

21) unijna dominujàca finansowa
spó∏ka holdingowa — rozumie si´
finansowà spó∏k´ holdingowà dominujàcà w paƒstwie cz∏onkowskim, która nie jest podmiotem zale˝nym od instytucji ani od finansowej spó∏ki holdingowej z siedzibà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego.

l

15) dominujàcy podmiot nieregulowany — rozumie si´ podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwestycyjnymi
wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83,
poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119), zwanej dalej „ustawà
o nadzorze uzupe∏niajàcym”;

Poz. 1316
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2) oszacowana przez dom maklerski
zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 kwota, niezb´dna do pokrycia wszystkich istotnych zidentyfikowanych
rodzajów ryzyka wyst´pujàcych
w ramach prowadzonej przez ten
dom maklerski dzia∏alnoÊci oraz innych istotnych rodzajów ryzyka
mogàcych potencjalnie w tej dzia∏alnoÊci wystàpiç w przysz∏oÊci,
zwana dalej „kapita∏em wewn´trznym”.

rcl
.

17) spó∏ka holdingowa o dzia∏alnoÊci
mieszanej — rozumie si´ podmiot
dominujàcy nieb´dàcy finansowà
spó∏kà holdingowà, firmà inwestycyjnà, bankiem, ani dominujàcym
podmiotem nieregulowanym, od
którego podmiotem zale˝nym jest
przynajmniej jedna firma inwestycyjna lub bank;

w.

18) firma inwestycyjna dominujàca
w paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´ dom maklerski lub zagranicznà firm´ inwestycyjnà, od której podmiotem zale˝nym jest firma
inwestycyjna, bank lub instytucja
finansowa, lub która posiada udzia∏
kapita∏owy w takich podmiotach,
oraz która nie jest podmiotem zale˝nym w stosunku do innej instytucji dzia∏ajàcej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym paƒstwie cz∏onkowskim, ani
finansowej spó∏ki holdingowej
z siedzibà na terytorium tego samego paƒstwa cz∏onkowskiego;

ww

19) finansowa spó∏ka holdingowa dominujàca w paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´ finansowà
spó∏k´ holdingowà, która nie jest
podmiotem zale˝nym od instytucji
dzia∏ajàcej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym
paƒstwie cz∏onkowskim, ani od
finansowej spó∏ki holdingowej
z siedzibà na terytorium tego samego paƒstwa cz∏onkowskiego;
20) unijna dominujàca firma inwestycyjna — rozumie si´ firm´ inwestycyjnà dominujàcà w paƒstwie
cz∏onkowskim, która nie jest podmiotem zale˝nym od instytucji ani
od finansowej spó∏ki holdingowej
z siedzibà na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego;

4. Wyznaczanie ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego metodà uwzgl´dniajàcà wymóg kapita∏owy z tytu∏u kosztów sta∏ych przez dom maklerski,
o którym mowa w art. 98 ust. 3, wymaga zgody Komisji.
5. Wyznaczanie ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego metodà uwzgl´dniajàcà wspó∏czynnik przejÊcia, wymaga
zgody Komisji.
6. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez domy maklerskie w uj´ciu
jednostkowym.
7. Dom maklerski podlega równie˝ nadzorowi nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej w uj´ciu skonsolidowanym, w przypadku gdy jest:
1) firmà inwestycyjnà dominujàcà
w paƒstwie cz∏onkowskim lub unijnà dominujàcà firmà inwestycyjnà;
2) podmiotem zale˝nym od finansowej spó∏ki holdingowej dominujàcej w paƒstwie cz∏onkowskim lub
unijnej dominujàcej finansowej
spó∏ki holdingowej;
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4) podmiotem zale˝nym od instytucji
dominujàcej w paƒstwie cz∏onkowskim, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 28 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe lub unijnej instytucji dominujàcej, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 tej ustawy.
8. Nadzór w uj´ciu skonsolidowanym
nad domem maklerskim lub zagranicznà firmà inwestycyjnà, w przypadku gdy:

go

1) dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna jest firmà inwestycyjnà dominujàcà w paƒstwie
cz∏onkowskim lub unijnà dominujàcà firmà inwestycyjnà — sprawuje organ nadzoru, który udzieli∏ zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci tego domu maklerskiego lub
tej zagranicznej firmy inwestycyjnej;

lub unijnych dominujàcych finansowych spó∏ek holdingowych, posiadajàcych siedziby w dwóch lub
wi´cej paƒstwach cz∏onkowskich,
podmiotami zale˝nymi sà domy
maklerskie lub zagraniczne firmy
inwestycyjne, które uzyska∏y zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w tych paƒstwach cz∏onkowskich, a jednoczeÊnie podmiotami
zale˝nymi w stosunku do finansowej spó∏ki holdingowej nie sà banki krajowe lub instytucje kredytowe — sprawuje organ nadzoru,
który udzieli∏ zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwy˝szà sum´ bilansowà;

l

3) podmiotem zale˝nym od firmy inwestycyjnej dominujàcej w paƒstwie cz∏onkowskim lub unijnej dominujàcej firmy inwestycyjnej;
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2) od finansowej spó∏ki holdingowej
dominujàcej w paƒstwie cz∏onkowskim lub unijnej dominujàcej finansowej spó∏ki holdingowej podmiotem zale˝nym jest dom maklerski
lub zagraniczna firma inwestycyjna, a jednoczeÊnie podmiotami zale˝nymi w stosunku do tej finansowej spó∏ki holdingowej nie sà banki krajowe lub instytucje kredytowe — sprawuje organ nadzoru,
który udzieli∏ zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej;

5) podmiotem dominujàcym wobec
dwóch lub wi´cej domów maklerskich lub zagranicznych firm inwestycyjnych jest finansowa spó∏ka
holdingowa dominujàca w paƒstwie cz∏onkowskim lub unijna dominujàca finansowa spó∏ka holdingowa, która posiada siedzib´ w innym paƒstwie cz∏onkowskim, ni˝
paƒstwo, w którym te domy maklerskie lub te zagraniczne firmy inwestycyjne uzyska∏y zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci, a jednoczeÊnie podmiotami zale˝nymi
w stosunku do tej finansowej spó∏ki holdingowej nie sà banki krajowe lub instytucje kredytowe —
sprawuje organ nadzoru, który
udzieli∏ zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy
inwestycyjnej, która ma najwy˝szà
sum´ bilansowà.

ww

3) od finansowej spó∏ki holdingowej
dominujàcej w paƒstwie cz∏onkowskim lub unijnej dominujàcej finansowej spó∏ki holdingowej podmiotami zale˝nymi sà domy maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyska∏y zezwolenie
na
prowadzenie
dzia∏alnoÊci
w dwóch lub wi´cej paƒstwach
cz∏onkowskich, a jednoczeÊnie
podmiotami zale˝nymi w stosunku
do tej finansowej spó∏ki holdingowej nie sà banki krajowe lub instytucje kredytowe — sprawuje organ
nadzoru, który udzieli∏ zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci tego
domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym siedzib´ posiada ta finansowa spó∏ka
holdingowa;

4) od dwóch lub wi´cej finansowych
spó∏ek holdingowych dominujàcych w paƒstwach cz∏onkowskich

9. W∏aÊciwe organy nadzoru mogà
uzgodniç, ˝e kryteriów, o których mowa w ust. 8, nie stosuje si´, je˝eli sà
one niew∏aÊciwe z uwagi na specyfik´ domów maklerskich lub zagranicznych
firm
inwestycyjnych
lub
wzgl´dnà istotnoÊç ich dzia∏alnoÊci
w paƒstwach cz∏onkowskich. W takim przypadku w∏aÊciwe organy nadzoru uzgadniajà, który z nich sprawuje nadzór w uj´ciu skonsolidowanym.
10. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9, w∏aÊciwe organy
nadzoru mogà zasi´gnàç opinii unijnej dominujàcej firmy inwestycyjnej,
unijnej dominujàcej finansowej spó∏ki holdingowej, a tak˝e tego domu
maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwy˝szà sum´ bilansowà, o której mowa
w ust. 8.
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12. Komisja informuje unijnà dominujàcà firm´ inwestycyjnà, unijnà dominujàcà finansowà spó∏k´ holdingowà
albo dom maklerski, który ma najwy˝szà sum´ bilansowà, o której mowa w ust. 8, o sprawowaniu przez siebie nadzoru w uj´ciu skonsolidowanym.

3. W przypadku gdy dom maklerski b´dàcy podmiotem zale˝nym w grupie
kapita∏owej zosta∏ wy∏àczony przez
w∏aÊciwy organ nadzoru w innym
paƒstwie cz∏onkowskim z nadzoru
nad przestrzeganiem adekwatnoÊci
kapita∏owej obowiàzujàcej w tym
paƒstwie cz∏onkowskim w uj´ciu
skonsolidowanym, Komisja mo˝e ˝àdaç przekazania przez podmiot dominujàcy w tej grupie kapita∏owej informacji niezb´dnych do sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez dom maklerski.

go

13. Komisja mo˝e zawieraç z w∏aÊciwymi
organami nadzoru innych paƒstw porozumienia okreÊlajàce zakres i tryb
wykonywania nadzoru w uj´ciu skonsolidowanym nad firmami inwestycyjnymi, bankami zagranicznymi i instytucjami kredytowymi podlegajàcymi temu nadzorowi, przy czym Komisja mo˝e udzieliç informacji dotyczàcych domu maklerskiego w∏aÊciwemu organowi nadzoru sprawujàcemu
nadzór w uj´ciu skonsolidowanym,
je˝eli:

spó∏ki holdingowej lub podmiotu zale˝nego od niej, sà zobowiàzane do
niezw∏ocznego sporzàdzenia i przekazania, na koszt tej spó∏ki holdingowej
lub podmiotu zale˝nego od niej, kopii
dokumentów i innych noÊników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ w zakresie sprawowanego przez Komisj´
nadzoru nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez dom maklerski b´dàcy podmiotem zale˝nym
od tej spó∏ki holdingowej.

l

11. Komisja informuje Komisj´ Europejskà o sprawowaniu przez siebie nadzoru w uj´ciu skonsolidowanym
w wyniku ustaleƒ, o których mowa
w ust. 9.
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4. Komisja w zakresie sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez dom maklerski w uj´ciu skonsolidowanym
mo˝e ˝àdaç przekazania informacji
w zakresie sprawowanego przez Komisj´ nadzoru nad przestrzeganiem
adekwatnoÊci kapita∏owej przez ten
dom maklerski, przez nieobj´te tym
nadzorem podmioty zale˝ne w grupie
kapita∏owej, w której pozostaje ten
dom maklerski.

rcl
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1) w porozumieniu z tym organem
nadzoru zapewnione jest wykorzystanie udzielonych informacji tylko
na potrzeby nadzoru w uj´ciu
skonsolidowanym;

2) zagwarantowane jest, ˝e przekazywanie udzielonych informacji poza
ten organ mo˝liwe jest wy∏àcznie
po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.

w.

14. Komisja mo˝e, w drodze decyzji,
uznaç za podmiot dominujàcy podmiot, który wywiera znaczàcy wp∏yw,
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, na inny podmiot.

ww

Art. 98b. 1. Spó∏ka holdingowa o dzia∏alnoÊci
mieszanej b´dàca podmiotem dominujàcym wobec domu maklerskiego
jest obowiàzana przekazywaç Komisji, na ˝àdanie skierowane bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem domu
maklerskiego przez Komisj´ lub jej
upowa˝nionego przedstawiciela, informacje w zakresie sprawowanego
przez Komisj´ nadzoru nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej
przez ten dom maklerski. Informacje
sà przekazywane Komisji bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem domu maklerskiego.
2. Na ˝àdanie Komisji lub jej upowa˝nionego
przedstawiciela,
osoby
uprawnione do reprezentowania
spó∏ki holdingowej, o której mowa
w ust. 1, lub podmiotu zale˝nego od
tej spó∏ki holdingowej, lub wchodzàce w sk∏ad statutowych organów tej

Art. 98c. 1. Komisja, w przypadku powzi´cia informacji o tym, ˝e dzia∏alnoÊç grupy
kapita∏owej, w której pozostaje dom
maklerski, nad którym Komisja sprawuje nadzór w zakresie przestrzegania adekwatnoÊci kapita∏owej w uj´ciu skonsolidowanym, zagra˝a stabilnoÊci systemu finansowego w innym
paƒstwie cz∏onkowskim, w którym
uzyska∏a zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci zagraniczna firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa b´dàce podmiotami zale˝nymi w tej
grupie kapita∏owej, niezw∏ocznie
przekazuje t´ informacj´ w∏aÊciwemu
organowi nadzoru w tym innym paƒstwie cz∏onkowskim.
2. W przypadku gdy dla sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez dom maklerski b´dàcy podmiotem zale˝nym
od unijnej dominujàcej firmy inwestycyjnej lub unijnej dominujàcej finansowej spó∏ki holdingowej z siedzibami w innych paƒstwach cz∏onkow-
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3. W przypadku gdy w∏aÊciwy organ
nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim zwróci si´ z ˝àdaniem przeprowadzenia weryfikacji informacji dotyczàcych firmy inwestycyjnej, finansowej spó∏ki holdingowej, spó∏ki holdingowej o dzia∏alnoÊci mieszanej
lub podmiotu zale˝nego w grupie kapita∏owej, w sk∏ad której wchodzi
dom maklerski, majàcych siedzib´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja, sprawujàc nadzór nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez dom maklerski, przeprowadza weryfikacj´ tych informacji. Komisja dopuszcza organ nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim, na jego
˝àdanie, do udzia∏u w weryfikacji
przeprowadzanej przez Komisj´.

go

Art. 98d. 1. Komisja prowadzi rejestr finansowych spó∏ek holdingowych dominujàcych w paƒstwie cz∏onkowskim,
w przypadku gdy sprawuje nadzór
w uj´ciu skonsolidowanym nad domem maklerskim, wobec którego
podmiotem dominujàcym jest finansowa spó∏ka holdingowa dominujàca
w paƒstwie cz∏onkowskim.

spolitej Polskiej, zwraca si´ do w∏aÊciwego organu nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim o przeprowadzenie weryfikacji takich informacji. Komisja mo˝e si´ zwróciç o dopuszczenie jej do udzia∏u w takiej weryfikacji
przeprowadzanej przez w∏aÊciwy organ nadzoru w innym paƒstwie
cz∏onkowskim.

l

skich, które otrzyma∏y zgod´ w∏aÊciwego organu nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim w zakresie, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4,
art. 105a ust. 1 pkt 1, art. 105c ust. 1
pkt 1 lub art. 105d ust. 1 pkt 1, istotne
sà informacje dotyczàce sposobu
wdro˝enia tych zgód, Komisja zwraca
si´ o ich przekazanie do w∏aÊciwego
organu nadzoru, który udzieli∏ zgody.
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2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera firm´ lub nazw´ oraz adres siedziby finansowej spó∏ki holdingowej
dominujàcej w paƒstwie cz∏onkowskim.

Art. 98f. 1. W przypadku gdy dom maklerski nie
spe∏nia wymogów z zakresu adekwatnoÊci kapita∏owej, o których mowa
w art. 98a ust. 1 pkt 1—3, Komisja
mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç:

rcl
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3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, Komisja udost´pnia w∏aÊciwym organom nadzoru innych paƒstw cz∏onkowskich, Komisji Europejskiej oraz
zamieszcza na swojej stronie internetowej.

ww

w.

Art. 98e. 1. Komisja, sprawujàc nadzór nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez dom maklerski w uj´ciu
skonsolidowanym, w przypadku powzi´cia wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci lub rzetelnoÊci informacji dotyczàcych finansowej spó∏ki holdingowej, spó∏ki holdingowej o dzia∏alnoÊci mieszanej lub podmiotu zale˝nego w grupie kapita∏owej, w sk∏ad której wchodzi dom maklerski, majàcych
siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mo˝e dokonaç weryfikacji takich informacji lub zleciç przeprowadzenie weryfikacji takich informacji podmiotowi trzeciemu. W przypadku gdy weryfikacja przeprowadzona przez podmiot trzeci wyka˝e
istotne nieprawid∏owoÊci, podmiot,
którego informacje zosta∏y zweryfikowane zwraca Komisji koszty jej przeprowadzenia.
2. Komisja, sprawujàc nadzór nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez dom maklerski w uj´ciu
skonsolidowanym, w przypadku powzi´cia wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci lub rzetelnoÊci informacji dotyczàcych finansowej spó∏ki holdingowej, spó∏ki holdingowej o dzia∏alnoÊci mieszanej lub podmiotu zale˝nego w grupie kapita∏owej, w sk∏ad której wchodzi dom maklerski, majàcych
siedzib´ poza terytorium Rzeczypo-

1) utrzymywanie przez dom maklerski
kapita∏ów nadzorowanych na poziomie wy˝szym ni˝ wynikajàcy
z art. 98a ust. 3;
2) modyfikacj´ przez dom maklerski
procedur, procesów, mechanizmów lub strategii, które dom maklerski jest obowiàzany wdro˝yç
w celu realizacji obowiàzku okreÊlonego w art. 98a ust. 3 pkt 2, zgodnie z wymogami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5;
3) zastosowanie szczególnych zasad
obliczania ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego lub odpisów z tytu∏u
utraty wartoÊci przez aktywa, lub
szczególnych zasad wyznaczania
poziomu kapita∏ów nadzorowanych;
4) ograniczenie rozmiaru prowadzonej
przez dom maklerski dzia∏alnoÊci
lub zmniejszenie sieci jednostek organizacyjnych domu maklerskiego;
5) zmniejszenie przez dom maklerski
ryzyka wyst´pujàcego w prowadzonej przez ten dom maklerski
dzia∏alnoÊci lub ryzyka zwiàzanego
z okreÊlonym produktem, us∏ugà
lub systemem wewn´trznym domu
maklerskiego.
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1) okres, przez który dom maklerski
ma obowiàzek stosowania Êrodków ustalonych w tej decyzji;
2) termin, w którym dom maklerski
jest zobowiàzany jà wykonaç.
3. W przypadku gdy dom maklerski nie
wykonuje decyzji, o której mowa
w ust. 1, Komisja mo˝e zastosowaç
jednà z sankcji, o których mowa
w art. 167 ust. 1. Przepisy art. 167
ust. 4, 5, 7 i 8 stosuje si´ odpowiednio.

3. Badajàc równowa˝noÊç, o której mowa w ust. 1, Komisja mo˝e zasi´gnàç
opinii Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Papierami WartoÊciowymi, Europejskiego Komitetu
Bankowego lub Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego.
4. W przypadku gdy badanie, o którym
mowa w ust. 1, wyka˝e pe∏nà równowa˝noÊç wymogów adekwatnoÊci kapita∏owej, Komisja odst´puje od
sprawowania nadzoru w uj´ciu skonsolidowanym nad domem maklerskim.

go

4. Komisja, przed podj´ciem dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1, zasi´ga opinii w∏aÊciwego organu nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim, sprawujàcego nadzór nad podmiotem
wchodzàcym w sk∏ad grupy kapita∏owej obejmujàcej dom maklerski, je˝eli w opinii Komisji dzia∏ania takie majà znaczenie dla nadzoru sprawowanego przez ten organ, z zastrze˝eniem
ust. 5 i 6.

koniecznoÊç sprawowania przez Komisj´ nadzoru nad przestrzeganiem
adekwatnoÊci kapita∏owej przez ten
dom maklerski w uj´ciu skonsolidowanym.

l

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja mo˝e wskazaç:
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5. Komisja przed podj´ciem dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, zasi´ga opinii organu nadzoru sprawujàcego nadzór w uj´ciu skonsolidowanym, z zastrze˝eniem ust. 6.

5. W przypadku gdy badanie równowa˝noÊci, o której mowa w ust. 1, nie wyka˝e pe∏nej równowa˝noÊci, do nadzoru sprawowanego przez Komisj´
nad przestrzeganiem przez dom maklerski adekwatnoÊci kapita∏owej stosuje si´ przepisy dotyczàce sprawowania nadzoru w uj´ciu skonsolidowanym. Komisja informuje organy
nadzoru paƒstw cz∏onkowskich, które
nadzorujà
podmioty
wchodzàce
w sk∏ad grupy kapita∏owej, do której
nale˝y dany dom maklerski, o wyniku
badania równowa˝noÊci, o której mowa w ust. 1.

6. W nag∏ych lub szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja mo˝e
odstàpiç od zasi´gania opinii, o której
mowa w ust. 4 lub 5. O decyzjach
podj´tych bez wystàpienia o opini´
Komisja informuje organy, o których
mowa w ust. 4 lub 5.

ww

w.

Art. 98g. 1. W przypadku domu maklerskiego,
wobec którego podmiotem dominujàcym jest firma inwestycyjna
z paƒstw trzecich, bank zagraniczny
lub finansowa spó∏ka holdingowa
z siedzibà poza terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, Komisja, z urz´du,
na wniosek tego podmiotu dominujàcego lub na wniosek podmiotu regulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 4
ustawy o nadzorze uzupe∏niajàcym,
który uzyska∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, bada wymogi adekwatnoÊci kapita∏owej danego paƒstwa trzeciego, zasady sprawowania nadzoru w uj´ciu skonsolidowanym oraz równowa˝noÊç tych
wymogów i zasad do wymogów i zasad okreÊlonych w stosunku do domów maklerskich.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´, o ile podmiot dominujàcy nad danym domem
maklerskim, gdyby posiada∏ siedzib´
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, spe∏nia∏by wymogi powodujàce

6. W przypadku, o którym mowa
w ust. 5, Komisja mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç domowi maklerskiemu
podj´cie dzia∏aƒ w celu zmiany struktury grupy kapita∏owej w taki sposób,
aby podmiotem dominujàcym wobec
tego domu maklerskiego zosta∏a
finansowa spó∏ka holdingowa z siedzibà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego.
7. W przypadku niewykonania nakazu
bàdê bezskutecznoÊci dzia∏aƒ domu
maklerskiego, o którym mowa
w ust. 6, lub bezskutecznoÊci dzia∏aƒ
podejmowanych przez Komisj´ w celu sprawowania nadzoru w uj´ciu
skonsolidowanym, Komisja mo˝e
podjàç wobec domu maklerskiego
Êrodki, o których mowa w art. 98f
ust. 1. Przepisy art. 98f ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 98h. 1. Komisja mo˝e w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, zobowiàzaç dom maklerski do:
1) upowszechniania informacji zwiàzanych z adekwatnoÊcià kapita∏owà w terminach innych ni˝ okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 6;
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88) uchyla si´ art. 99;

89) uchyla si´ art. 101;

90) w art. 103 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do finansowej spó∏ki holdingowej, która jest podmiotem
dominujàcym wobec domu maklerskiego.”;
91) w art. 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej, z zastrze˝eniem ust. 2—10,
uprawnia dom maklerski do prowadzenia
w formie oddzia∏u lub bez koniecznoÊci
otwierania oddzia∏u dzia∏alnoÊci maklerskiej
na terytorium wszystkich innych paƒstw
cz∏onkowskich w zakresie czynnoÊci obj´tych zezwoleniem, o którym mowa w art. 69
ust. 1.”,

go

2. Komisja mo˝e weryfikowaç informacje upowszechniane przez dom maklerski, zgodnie z art. 98a ust. 1 pkt 4,
w tym z przepisami wydanymi na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 6 lub
zgodnie z decyzjà, o której mowa
w ust. 1, lub zleciç przeprowadzenie
weryfikacji takich informacji podmiotowi trzeciemu. W przypadku gdy weryfikacja przeprowadzona przez ten
podmiot wyka˝e istotne nieprawid∏owoÊci, podmiot, którego dotyczà weryfikowane informacje, zwraca Komisji koszty jej przeprowadzenia.

3. Dom maklerski, o którym mowa
w ust. 2, jest obowiàzany informowaç
Komisj´ o ka˝dej transakcji z podmiotami, o których mowa w ust. 2, której
wartoÊç przekracza 5 % ca∏kowitego
wymogu kapita∏owego.”;

l

2) upowszechniania informacji zwiàzanych z adekwatnoÊcià kapita∏owà w sposób inny ni˝ okreÊlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 6.
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b) w ust. 3 dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) wskazanie, czy dom maklerski zamierza korzystaç z poÊrednictwa agentów firmy inwestycyjnej w innym paƒstwie cz∏onkowskim,
na terytorium którego planuje prowadzenie
dzia∏alnoÊci maklerskiej;

rcl
.

Art. 98i. 1. Komisja przeprowadza, co najmniej
raz w roku, badanie i ocen´ nadzorczà
polegajàcà na dokonaniu przeglàdu
procedur, procesów, mechanizmów
i strategii wdro˝onych przez domy
maklerskie, w zakresie przestrzegania
art. 98a ust. 1, oraz oceny ryzyka
zwiàzanego z prowadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, terminy, tryb, form´ przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia realizacji celów badania i oceny nadzorczej, sprawnego ich przebiegu oraz
ochrony praw badanego i ocenianego.

ww

w.

Art. 98j. 1. Dom maklerski b´dàcy firmà inwestycyjnà dominujàcà w paƒstwie cz∏onkowskim oraz majàce siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i b´dàce podmiotami dominujàcymi
wobec domu maklerskiego finansowa spó∏ka holdingowa dominujàca
w paƒstwie cz∏onkowskim lub spó∏ka
holdingowa o dzia∏alnoÊci mieszanej
sà obowiàzane zapewniaç w∏aÊciwe
funkcjonowanie wewn´trznej kontroli
danych i informacji wymaganych
w zwiàzku ze sprawowaniem nadzoru
skonsolidowanego.

2. Dom maklerski b´dàcy podmiotem
zale˝nym od spó∏ki holdingowej
o dzia∏alnoÊci mieszanej obowiàzany
jest opracowaç i stosowaç odpowiednie mechanizmy kontroli wewn´trznej i procesy zarzàdzania ryzykiem,
obejmujàce procedury sprawozdawcze i ksi´gowe, pozwalajàce na identyfikacj´, mierzenie, monitorowanie
i kontrolowanie transakcji domu maklerskiego z tà spó∏kà holdingowà
oraz z podmiotami od niej zale˝nymi.

6) dane agentów firmy inwestycyjnej, o których mowa w pkt 5.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przepisów ust. 3 pkt 5 i 6 nie stosuje si´,
w przypadku gdy dzia∏alnoÊç maklerska
b´dzie prowadzona w formie oddzia∏u.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja, z zastrze˝eniem ust. 4 i 4a, przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3
pkt 1—5, w terminie 3 miesi´cy — w przypadku gdy dzia∏alnoÊç ma byç prowadzona
w formie oddzia∏u, lub miesiàca — w przypadku gdy dzia∏alnoÊç ma byç prowadzona
bez otwierania oddzia∏u — od ich otrzymania, w∏aÊciwemu organowi nadzoru innego
paƒstwa cz∏onkowskiego, na terytorium którego ma dzia∏aç oddzia∏ lub b´dzie prowadzona dzia∏alnoÊç. W przypadku gdy dzia∏alnoÊç ma byç prowadzona w formie oddzia∏u, Komisja wraz z informacjami, o których
mowa w ust. 3, przekazuje informacje
o ogólnych zasadach funkcjonowania polskiego systemu rekompensat.”,
e) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Na ˝àdanie organu nadzoru innego paƒstwa cz∏onkowskiego Komisja przekazuje
informacje zawarte w zawiadomieniu domu maklerskiego zamierzajàcego prowadziç dzia∏alnoÊç maklerskà bez otwierania
oddzia∏u, o których mowa w ust. 3 pkt 6.”,
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„8. Informacje o zmianie danych zawartych
w zawiadomieniu dom maklerski przekazuje
Komisji nie póêniej ni˝ na miesiàc przed
dniem wejÊcia w ˝ycie tych zmian. Komisja
przekazuje te informacje w∏aÊciwemu organowi nadzoru innego paƒstwa cz∏onkowskiego, na terytorium którego dzia∏a oddzia∏
lub jest prowadzona dzia∏alnoÊç bez otwierania oddzia∏u.”,
g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Przewidywany zakres dzia∏alnoÊci, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie mo˝e obejmowaç wy∏àcznie czynnoÊci okreÊlonych
w art. 69 ust. 4.”;
92) po art. 104 dodaje si´ art. 104a w brzmieniu:

4) stosowanie przez dom maklerski
metody wartoÊci zagro˝onej do obliczenia ∏àcznego wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka rynkowego;
5) stosowanie przez dom maklerski
modelu wra˝liwoÊci do obliczania
pozycji wynikajàcych z transakcji
pochodnych;
6) stosowanie przez dom maklerski
metody formu∏y nadzorczej;
7) stosowanie przez dom maklerski
oceny wynikowej w przypadku papierów wartoÊciowych nieposiadajàcych oceny wiarygodnoÊci kredytowej zewn´trznej instytucji oceny
wiarygodnoÊci kredytowej;

go

„Art. 104a. 1. Zezwolenie na organizowanie alternatywnego systemu obrotu uprawnia dom maklerski do instalowania
na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego systemów informatycznych i urzàdzeƒ technicznych zapewniajàcych dost´p do organizowanego przez ten dom maklerski alternatywnego systemu obrotu podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego.

3) stosowanie przez dom maklerski
wspó∏czynników delta obliczonych
za pomocà w∏asnych modeli wyceny opcji;

l

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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8) stosowanie przez dom maklerski
metody wewn´trznych oszacowaƒ
wykorzystujàcej metodologi´ zewn´trznej instytucji oceny wiarygodnoÊci kredytowej, która nie jest
publicznie dost´pna;

rcl
.

9) stosowanie przez dom maklerski
preferencyjnej wagi ryzyka w stosunku
do
uprzywilejowanych
transz sekurytyzacji;

2. Dom maklerski jest obowiàzany zawiadomiç Komisj´ o zamiarze podj´cia czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, ze wskazaniem paƒstwa,
na którego terytorium czynnoÊci te
majà byç podj´te.

w.

3. Komisja przekazuje zawiadomienie,
o którym mowa w ust. 2, w terminie
miesiàca od dnia jego otrzymania,
w∏aÊciwemu organowi nadzoru innego paƒstwa cz∏onkowskiego, na
terytorium którego czynnoÊci okreÊlone w ust. 1 majà byç podj´te.”;

93) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek
domu maklerskiego, wymaga:

ww

1) wczeÊniejsza ni˝ w dniu okreÊlonym w umowie sp∏ata przez dom
maklerski:
a) zobowiàzaƒ z tytu∏u papierów
wartoÊciowych o nieoznaczonym terminie wymagalnoÊci
oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalnoÊci,

b) zobowiàzaƒ z tytu∏u po˝yczki lub
kredytu, w wyniku których powsta∏y zobowiàzania podporzàdkowane;

2) zaliczenie zobowiàzaƒ, wymienionych w pkt 1 lit. a, do kapita∏ów domu maklerskiego;

10) przejÊciowe stosowanie przez dom
maklerski szczególnej metody obliczania kwot ekspozycji wa˝onych
ryzykiem.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wymogi, jakim powinny odpowiadaç wnioski, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
dokonywania na ich podstawie oceny
skutków, jakie mogà spowodowaç
czynnoÊci obj´te wnioskami, w zakresie sytuacji finansowej domu maklerskiego i prawid∏owego zabezpieczenia
ryzyka w jego dzia∏alnoÊci.”;

94) po art. 105 dodaje si´ art. 105a—105g w brzmieniu:
„Art. 105a. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek
domu maklerskiego, wymaga stosowanie przez dom maklerski:
1) metody wewn´trznych ratingów
do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych lub stosowania
w∏asnych oszacowaƒ zmiennoÊci
w celu obliczania korekt z tytu∏u
zmiennoÊci stosowanych do zabezpieczeƒ i ekspozycji;
2) Êredniej wagi ryzyka dla ekspozycji bazowych dla tytu∏ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych.
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6. W przypadku gdy dana zewn´trzna
instytucja oceny wiarygodnoÊci kredytowej zosta∏a uznana przez organ
nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim, Komisja mo˝e uznaç t´ instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej.

7. Dla ka˝dej uznanej zewn´trznej instytucji oceny wiarygodnoÊci kredytowej Komisja, w formie uchwa∏y,
ustala powiàzanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu
maklerskiego z odpowiednimi ocenami wiarygodnoÊci kredytowej
opracowanymi przez t´ uznanà instytucj´.

go

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki, jakim powinny odpowiadaç wnioski o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç dokonywania na ich podstawie oceny skutków, które mogà byç spowodowane
dokonaniem czynnoÊci obj´tych
wnioskiem, w zakresie prawid∏owego zabezpieczenia ryzyka w dzia∏alnoÊci domu maklerskiego.

gan nadzoru udost´pni∏ Komisji informacje umo˝liwiajàce dokonanie
weryfikacji, czy instytucja ta spe∏nia
warunki okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie ust. 13 pkt 1.

l

2. W przypadku niezachowania przez
dom maklerski wymogów niezb´dnych do stosowania metody wewn´trznych ratingów do obliczania
wysokoÊci wymogów kapita∏owych,
dom maklerski jest obowiàzany
przedstawiç Komisji opis naruszenia
oraz skutków tego naruszenia dla jego sytuacji finansowej oraz opis
sposobu i terminu doprowadzenia
do stanu zgodnego z przepisami
prawa.

Poz. 1316

v. p

Dziennik Ustaw Nr 165

rcl
.

Art. 105b. 1. Dom maklerski mo˝e na potrzeby
obliczania wymogów kapita∏owych
wykorzystywaç oceny wiarygodnoÊci kredytowej poszczególnych klas
ekspozycji opracowane, na wniosek
podmiotu, którego ocena dotyczy,
przez uznanà zewn´trznà instytucj´
oceny wiarygodnoÊci kredytowej.

8. Powiàzanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji z odpowiednimi ocenami wiarygodnoÊci kredytowej opracowanymi przez uznanà zewn´trznà instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej mo˝e byç wykorzystywane przez dom maklerski
na potrzeby obliczania wymogów
kapita∏owych równie˝ w przypadku,
je˝eli to powiàzanie zosta∏o ustalone, zgodnie z odr´bnymi przepisami, na potrzeby obliczania wymogów kapita∏owych przez banki krajowe.

2. Komisja prowadzi jawny rejestr
uznanych, zgodnie z ust. 3—6, zewn´trznych instytucji oceny wiarygodnoÊci kredytowej.

ww

w.

3. Na wniosek domu maklerskiego lub
zewn´trznej instytucji oceny wiarygodnoÊci kredytowej Komisja uznaje, w drodze uchwa∏y, zewn´trznà instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej, pod warunkiem ˝e opracowywane przez nià oceny wiarygodnoÊci kredytowej zapewniajà, ˝e ich
wykorzystanie przez dom maklerski
spowoduje prawid∏owe obliczenie
wymogów kapita∏owych przez ten
dom maklerski. Komisja mo˝e tak˝e
dokonaç uznania z urz´du.

4. Zewn´trzna instytucja oceny wiarygodnoÊci kredytowej mo˝e równie˝
zostaç uznana przez Komisj´ na potrzeby obliczania wymogów kapita∏owych przez domy maklerskie, je˝eli zosta∏a ona uprzednio uznana,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, na
potrzeby obliczania wymogów kapita∏owych przez banki krajowe.
5. W przypadku gdy zewn´trzna instytucja oceny wiarygodnoÊci kredytowej wystàpi∏a o uznanie do organu
nadzoru innego paƒstwa cz∏onkowskiego, uznanie jej przez Komisj´ nast´puje, pod warunkiem ˝e ten or-

9. Powiàzanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji z odpowiednimi ocenami wiarygodnoÊci kredytowej opracowanymi przez uznanà zewn´trznà instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej mo˝e byç wykorzystywane przez dom maklerski
na potrzeby obliczania wymogów
kapita∏owych równie˝, w przypadku
gdy powiàzanie zosta∏o ustalone
przez organ nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim a Komisja,
w formie uchwa∏y, przyjmuje powiàzanie ustalone w ten sposób.

10. Dom maklerski mo˝e na potrzeby
obliczania wymogów kapita∏owych
wykorzystywaç niezlecone oceny
wiarygodnoÊci kredytowej opracowane przez uznanà zewn´trznà instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej, je˝eli Komisja, w formie
uchwa∏y, uzna, ˝e te niezlecone oceny wiarygodnoÊci kredytowej opracowywane przez uznanà zewn´trznà
instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej zapewniajà obliczanie przez
domy maklerskie wymogów kapita∏owych w sposób prawid∏owy. Komisja, w formie uchwa∏y, ustala po-
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1) stosowanie przez dom maklerski
zaawansowanej metody pomiaru
ryzyka operacyjnego do obliczania
wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka operacyjnego;
2) stosowanie przez dom maklerski
zaawansowanej metody pomiaru
ryzyka operacyjnego, w po∏àczeniu z metodà podstawowego
wskaênika lub metodà standardowà do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka operacyjnego;

go

11. W rejestrze, o którym mowa w ust. 2,
Komisja wskazuje równie˝ ustalone
dla poszczególnych zewn´trznych
instytucji oceny wiarygodnoÊci kredytowej powiàzanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu
maklerskiego z odpowiednimi ocenami wiarygodnoÊci kredytowej
opracowywanymi przez danà instytucj´ oraz niezlecone oceny wiarygodnoÊci kredytowej uznane przez
Komisj´ zgodnie z ust. 10 wraz
z ustalonym powiàzaniem wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji
domu maklerskiego z tymi ocenami.

Art. 105c. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek
zawierajàcy opis ˝àdania, planów
domu maklerskiego odnoÊnie wykorzystania uzyskanej zgody oraz przewidywanych skutków jej wykorzystania, wymaga:

l

wiàzanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu maklerskiego z odpowiednimi niezleconymi ocenami wiarygodnoÊci kredytowej.
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12. Komisja skreÊla uznanà zewn´trznà
instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej z rejestru, o którym mowa
w ust. 2:

4) stosowanie przez dom maklerski
jednolitej zaawansowanej metody
pomiaru ryzyka operacyjnego
w uj´ciu ∏àcznym dla ca∏ej grupy
kapita∏owej, w sk∏ad której wchodzi dom maklerski;

rcl
.

1) na wniosek zewn´trznej instytucji
oceny wiarygodnoÊci kredytowej;

3) stosowanie metody podstawowego wskaênika w po∏àczeniu z metodà standardowà obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych
z tytu∏u ryzyka operacyjnego;

2) w przypadku powzi´cia wiadomoÊci o zaprzestaniu przez zewn´trznà instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej ustalania
ocen wiarygodnoÊci kredytowej;

w.

3) w przypadku stwierdzenia, ˝e zewn´trzna instytucja oceny wiarygodnoÊci kredytowej przesta∏a
spe∏niaç warunki, o których mowa w ust. 3.
13. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki, których
spe∏nienie przez zewn´trznà instytucj´ oceny wiarygodnoÊci
kredytowej jest niezb´dne do
uznania jej przez Komisj´,

ww

2) kryteria ustalania powiàzania
wag ryzyka poszczególnych klas
ekspozycji domu maklerskiego
z odpowiednimi ocenami wiarygodnoÊci kredytowej opracowywanymi przez uznanà przez Komisj´ zewn´trznà instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredytowej,
3) szczegó∏owy sposób stosowania
przez domy maklerskie ocen wiarygodnoÊci kredytowej

— przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci
zapewnienia obliczania przez domy
maklerskie wymogów kapita∏owych
w sposób rzetelny i ostro˝ny.

5) dokonanie przez dom maklerski
stosujàcy standardowà metod´
obliczania wysokoÊci wymogów
kapita∏owych z tytu∏u ryzyka operacyjnego zmiany tej metody na
metod´ podstawowego wskaênika obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka
operacyjnego;
6) dokonanie przez dom maklerski
stosujàcy zaawansowanà metod´
pomiaru ryzyka operacyjnego
zmiany tej metody na metod´
podstawowego wskaênika lub
standardowà metod´ obliczania
wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka operacyjnego.

2. W przypadku gdy z wnioskiem
o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, wyst´puje dom maklerski b´dàcy podmiotem dominujàcym wobec zagranicznej firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej
albo podmiotem zale˝nym, Komisja
udziela zgody po uzyskaniu opinii
w∏aÊciwego organu nadzoru innego
paƒstwa cz∏onkowskiego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki, jakim powinny odpowiadaç wnioski o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1
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Art. 105d. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek
domu maklerskiego wymaga:
1) stosowanie przez dom maklerski
metody modeli wewn´trznych
wyznaczania wartoÊci ekspozycji
dla zawieranych transakcji do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego kontrahenta;

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, Komisja rozpoznaje wniosek w terminie 6 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia, bioràc pod uwag´ uzyskane w tym terminie informacje,
o których mowa w ust. 1.

go

2) stosowanie przez dom maklerski
metody wyceny rynkowej lub metody standardowej, w przypadku
gdy uzyska∏ on uprzednio zgod´,
o której mowa w pkt 1, do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego
kontrahenta.

maklerski, który jest podmiotem zale˝nym od unijnej dominujàcej firmy
inwestycyjnej lub unijnej dominujàcej finansowej spó∏ki holdingowej,
Komisja przed udzieleniem zgody
wyst´puje do organu nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim, który
sprawuje nadzór nad tym podmiotem dominujàcym wobec domu maklerskiego, o wskazanie, czy ten podmiot uzyska∏ uprzednio zgod´ w zakresie równowa˝nym zgodzie, o której udzielenie wystàpi∏ do Komisji
dom maklerski.

l

pkt 1 lub 2, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç oceny skutków wdro˝enia danej metody na prawid∏owe zabezpieczenie ryzyka w dzia∏alnoÊci domu
maklerskiego.
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rcl
.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki, jakim powinny odpowiadaç wnioski o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç oceny
skutków wdro˝enia danej metody
w zakresie prawid∏owego zabezpieczenia ryzyka w dzia∏alnoÊci domu
maklerskiego.

3. Po udzieleniu zgody, o której mowa
w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1
pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub
art. 105d ust. 1 pkt 1, domowi maklerskiemu b´dàcemu podmiotem
zale˝nym od unijnej dominujàcej firmy inwestycyjnej lub unijnej dominujàcej finansowej spó∏ki holdingowej, Komisja przekazuje informacj´
o udzielonej zgodzie organowi nadzoru nad podmiotem dominujàcym
wobec domu maklerskiego.

w.

Art. 105e. 1. W przypadku gdy z wnioskiem
o udzielenie zgody, o której mowa
w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1
pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub
art. 105d ust. 1 pkt 1, wystàpi dom
maklerski b´dàcy unijnà dominujàcà
firmà inwestycyjnà Komisja wyst´puje do w∏aÊciwych organów nadzoru, udost´pniajàc im wniosek,
o przedstawienie opinii w zakresie
zasadnoÊci udzielenia zgody.

ww

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, Komisja rozpoznaje wniosek w terminie 6 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia, bioràc pod uwag´ opinie zg∏oszone w tym terminie.

3. Po wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zgody, o której mowa w art. 105
ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1 pkt 1,
art. 105c ust. 1 pkt 1 lub art. 105d
ust. 1 pkt 1, domowi maklerskiemu
b´dàcemu unijnà dominujàcà firmà
inwestycyjnà, Komisja przekazuje
w∏aÊciwemu organowi nadzoru informacj´ o udzielonej zgodzie albo
o odmowie udzielenia zgody.

Art. 105f. 1. W przypadku gdy z wnioskiem
o udzielenie zgody, o której mowa
w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1
pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub
art. 105d ust. 1 pkt 1, wystàpi∏ dom

Art. 105g. 1. Zgody, o której mowa w art. 105
ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1 pkt 1,
art. 105c ust. 1 pkt 1 lub art. 105d
ust. 1 pkt 1, nie wymaga stosowanie
wspó∏czynników, metod, ocen i innych rozwiàzaƒ, o których mowa
w tych przepisach, przez dom maklerski:
1) b´dàcy podmiotem zale˝nym od
unijnej dominujàcej firmy inwestycyjnej, je˝eli ta firma jest
uprawniona, zgodnie z przepisami
paƒstwa cz∏onkowskiego, na którego terytorium ma siedzib´, do
stosowania wspó∏czynników, metod, ocen i innych rozwiàzaƒ;
2) b´dàcy podmiotem zale˝nym od
unijnej dominujàcej finansowej
spó∏ki holdingowej, pod warunkiem ˝e Komisja nie sprawuje nadzoru nad przestrzeganiem adekwatnoÊci kapita∏owej przez ten
dom maklerski w uj´ciu skonsolidowanym, je˝eli ten podmiot dominujàcy jest uprawniony, zgodnie z przepisami paƒstwa cz∏onkowskiego, na którego terytorium
ma siedzib´, do wykonywania takich czynnoÊci.
2. Dom maklerski, nie póêniej ni˝ na
30 dni przed rozpocz´ciem stosowania wspó∏czynników, metod, ocen
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95) w art. 106:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar bezpoÊredniego lub poÊredniego nabycia lub
obj´cia akcji domu maklerskiego w liczbie:
1) stanowiàcej co najmniej 10 % ogólnej
liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego
lub

„4. Wykonywanie prawa g∏osu z akcji domu
maklerskiego nabytych lub obj´tych bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia lecz przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w ust. 3, pomimo zg∏oszenia przez Komisj´ sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisj´ terminu,
w którym nabycie lub obj´cie akcji mo˝e zostaç dokonane, jest bezskuteczne.”,

f) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku poÊredniego nabycia lub obj´cia akcji domu maklerskiego bezskutecznoÊç wykonywania prawa g∏osu z akcji,
o których mowa w ust. 4, dotyczy tak˝e akcji posiadanych przez podmioty zale˝ne od
podmiotu, który poÊrednio naby∏ lub objà∏
akcje domu maklerskiego bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia
lecz przed up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 3, pomimo zg∏oszenia przez Komisj´ sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisj´ terminu, w którym
nabycie lub obj´cie akcji mo˝e zostaç dokonane.”,

go

2) powodujàcej osiàgni´cie lub przekroczenie 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej
liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

l

i innych rozwiàzaƒ, o których mowa
w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1
pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub
art. 105d ust. 1 pkt 1, informuje Komisj´ o zamiarze ich podj´cia oraz
o zajÊciu okolicznoÊci, o której mowa
w ust. 1.”;
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— przy czym na potrzeby ustalenia liczby
g∏osów lub udzia∏u w kapitale zak∏adowym
posiadanie akcji domu maklerskiego przez
podmiot zale˝ny uwa˝a si´ za ich posiadanie
przez podmiot dominujàcy.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

g) ust. 5—7 otrzymujà brzmienie:
„5. W przypadku gdy podmiotem, który zamierza nabyç lub objàç akcje domu maklerskiego jest zagraniczna firma inwestycyjna, bank
zagraniczny, zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ
albo zagraniczna spó∏ka zarzàdzajàca, posiadajàca zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci wydane przez w∏aÊciwy organ nadzoru
innego paƒstwa cz∏onkowskiego, Komisja
zasi´ga opinii organu nadzoru, który udzieli∏
zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
przez te podmioty. Przedmiotem opinii jest
sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci przez podmiot, który zamierza nabyç lub objàç akcje
domu maklerskiego, w tym w szczególnoÊci
jego zgodnoÊç z przepisami prawa.

rcl
.

„1a. W przypadku poÊredniego nabycia lub obj´cia akcji domu maklerskiego, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
podmiot dominujàcy w grupie kapita∏owej
oraz podmiot zamierzajàcy dokonaç czynnoÊci prawnej, której skutkiem b´dzie bezpoÊrednie lub poÊrednie nabycie lub obj´cie akcji domu maklerskiego.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

w.

„2. Przez poÊrednie nabycie lub obj´cie akcji
domu maklerskiego rozumie si´ nabycie lub
obj´cie akcji lub udzia∏ów podmiotu posiadajàcego w sposób poÊredni lub bezpoÊredni akcje domu maklerskiego, je˝eli w wyniku
nabycia lub obj´cia dojdzie do osiàgni´cia
lub przekroczenia 50 % ogólnej liczby g∏osów lub 50 % udzia∏u w kapitale zak∏adowym tego podmiotu oraz nabycie lub obj´cie akcji domu maklerskiego przez podmiot
bezpoÊrednio lub poÊrednio zale˝ny.”,
d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

ww

„3a. Termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie
od dnia z∏o˝enia wszystkich wymaganych
dokumentów, informacji i oÊwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 7 i 7a.
3b. Nabycie lub obj´cie akcji na warunkach
wskazanych w zawiadomieniu mo˝e nastàpiç:

1) po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 3 — w przypadku niezg∏oszenia
sprzeciwu przez Komisj´ albo
2) w terminie wyznaczonym przez Komisj´
— w przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu
przez Komisj´ i wyznaczenia terminu,
w ciàgu którego nabycie lub obj´cie akcji domu maklerskiego mo˝e zostaç dokonane.”,

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku gdy podmiotem, który zamierza nabyç lub objàç akcje domu maklerskiego jest podmiot dominujàcy wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 5, lub podmiot
wywierajàcy znaczny wp∏yw w rozumieniu
art. 96 ust. 3 na podmiot, o którym mowa
w ust. 5, oraz je˝eli w wyniku nabycia dom
maklerski sta∏by si´ podmiotem zale˝nym
od podmiotu, o którym mowa w ust. 5, który zamierza nabyç lub objàç akcje, albo podmiotem, na który podmiot, o którym mowa
w ust. 5, który zamierza nabyç lub objàç akcje zacznie wywieraç znaczny wp∏yw w rozumieniu art. 96 ust. 3.
7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1,
zawiera:
1) wskazanie liczby akcji, które podmiot zamierza nabyç lub objàç, ich udzia∏u w kapitale zak∏adowym, liczby g∏osów, jakà
podmiot osiàgnie na walnym zgromadzeniu oraz kwoty, za jakà akcje majà byç nabyte lub obj´te — je˝eli jest znana,
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3) informacje o podmiotach wchodzàcych
w sk∏ad tej samej grupy kapita∏owej co
podmiot, który zamierza nabyç lub objàç
akcje — w zakresie okreÊlonym w art. 82
ust. 1 pkt 5, oraz

2) przez podmiot posiadajàcy akcje domu
maklerskiego w liczbie uprawniajàcej do
wykonywania co najmniej 10 %, 20 %,
33 % lub 50 % ogólnej liczby g∏osów lub
stanowiàcej co najmniej 10 %, 20 %,
33 % lub 50 % kapita∏u zak∏adowego, je˝eli w wyniku tego zbycia podmiot ten
b´dzie posiada∏ akcje w liczbie uprawniajàcej do wykonywania mniej ni˝ 10 %,
20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby g∏osów lub stanowiàcej mniej ni˝ 10 %,
20 %, 33 % lub 50 % kapita∏u zak∏adowego

— przy czym dla potrzeb ustalenia liczby
g∏osów lub udzia∏u w kapitale zak∏adowym
posiadanie akcji domu maklerskiego przez
podmioty pozostajàce w tej samej grupie
kapita∏owej uwa˝a si´ za ich posiadanie
przez jeden podmiot. Zawiadomienie jest
dokonywane przez zbywajàcego nie póêniej
ni˝ na 2 tygodnie przed planowanym zbyciem akcji.”,

go

4) sk∏adane pod rygorem odpowiedzialnoÊci
karnej oÊwiadczenie o êródle pochodzenia Êrodków pieni´˝nych przeznaczonych
na zap∏at´ za obejmowane lub nabywane
akcje domu maklerskiego.”,

1) w liczbie stanowiàcej co najmniej 10 %
ogólnej liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego lub

l

2) informacje o podmiotach, które zamierzajà nabyç lub objàç akcje domu maklerskiego — w zakresie okreÊlonym w art. 82
ust. 1 pkt 3 w przypadku osób fizycznych,
albo w zakresie okreÊlonym w art. 82
ust. 1 pkt 4 w przypadku osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej,
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h) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. W przypadku bezpoÊredniego nabycia lub
obj´cia akcji domu maklerskiego zawiadomienie zawiera tak˝e oÊwiadczenie podmiotu, który zamierza nabyç lub objàç akcje co do:

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez poÊrednie zbycie akcji domu maklerskiego rozumie si´ zbycie akcji lub udzia∏ów podmiotu posiadajàcego bezpoÊrednio lub poÊrednio akcje domu maklerskiego, powodujàce spadek udzia∏u w ogólnej
liczbie g∏osów lub w kapitale zak∏adowym
tego podmiotu poni˝ej 50 %.”;

rcl
.

1) mo˝liwoÊci i zamiarów dofinansowywania dzia∏alnoÊci domu maklerskiego, je˝eli jego dzia∏alnoÊç przynosi∏aby straty;

2) planowanej dzia∏alnoÊci domu maklerskiego.
7b. W celu ustalenia wp∏ywu na zarzàdzanie
domem maklerskim Komisja, niezale˝nie
od spe∏nienia wymogów zawiadomienia
okreÊlonych w ust. 7 i 7a, mo˝e ˝àdaç od
podmiotu, który zamierza nabyç lub objàç
akcje przedstawienia innych danych dotyczàcych jego sytuacji prawnej lub finansowej.”,

w.

i) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:

ww

„8a. W przypadku poÊredniego nabycia lub obj´cia akcji domu maklerskiego zgoda na
nabycie lub obj´cie akcji domu maklerskiego, o której mowa w ust. 8, obejmuje tak˝e
podmioty zale˝ne od podmiotu dominujàcego w grupie kapita∏owej, które poÊrednio naby∏y lub obj´∏y akcje domu maklerskiego, z wyjàtkiem podmiotu zamierzajàcego dokonaç czynnoÊci prawnej, której
skutkiem b´dzie bezpoÊrednie lub poÊrednie nabycie lub obj´cie akcji domu maklerskiego.”,

j) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Przepisy ust. 1—8a dotyczàce akcji domu
maklerskiego stosuje si´ odpowiednio do
udzia∏ów domu maklerskiego w formie
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.”;

96) w art. 107:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar
bezpoÊredniego lub poÊredniego zbycia akcji domu maklerskiego:

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do akcji domu
maklerskiego, b´dàcego spó∏kà publicznà,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.”;

97) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy Komisja Europejska podejmuje kroki zmierzajàce do likwidacji przeszkód
w prowadzeniu w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim dzia∏alnoÊci maklerskiej
przez firm´ inwestycyjnà z siedzibà w paƒstwie cz∏onkowskim, Komisja informuje Komisj´ Europejskà, na jej wniosek, o prowadzonych post´powaniach w zwiàzku z:
1) wnioskami o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej z∏o˝onymi przez podmioty b´dàce bezpoÊrednio lub
poÊrednio podmiotem zale˝nym od podmiotu podlegajàcego prawu paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim;
2) zawiadomieniami o zamiarze nabycia akcji
domu maklerskiego, je˝eli nabywcà jest
podmiot podlegajàcy prawu paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim i w wyniku tej transakcji mo˝e staç si´ on podmiotem dominujàcym wobec domu maklerskiego.”;
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98) w art. 111:

Poz. 1316

102) w art. 115 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

6) informacje okreÊlone w art. 82 ust. 1 pkt 1,
7, 9—11a.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej
przez bank do∏àcza si´:
1) dokumenty okreÊlone w art. 82 ust 2
pkt 1—4 i 7;

c) uchyla si´ ust. 3,
d) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

103) w art. 117:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zagraniczna firma inwestycyjna mo˝e bez
zezwolenia, o którym mowa w art. 69
ust. 1, wykonywaç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynnoÊci stanowiàce
zgodnie z art. 69 ust. 2 i 4 dzia∏alnoÊç maklerskà, pod warunkiem ˝e dana czynnoÊç
jest obj´ta zezwoleniem udzielonym tej firmie inwestycyjnej przez w∏aÊciwy organ
nadzoru w paƒstwie jej siedziby. Dzia∏alnoÊç maklerska mo˝e byç prowadzona
przez utworzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddzia∏u, w rozumieniu
art. 115 ust. 2, lub bez koniecznoÊci otwierania oddzia∏u.”,

go

2) regulamin inwestowania przez pracowników jednostki organizacyjnej banku
prowadzàcej dzia∏alnoÊç maklerskà,
osoby kierujàce lub nadzorujàce dzia∏alnoÊç tej jednostki oraz osoby, o których mowa w art. 82 ust. 3a pkt 3—7,
lub na ich rachunek w instrumenty
finansowe.”,

l

„5) informacj´ o wysokoÊci kapita∏u za∏o˝ycielskiego;

„3) wydzielenia przez t´ osob´ funduszu na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokoÊci
nie mniejszej ni˝ okreÊlona w przepisach dotyczàcych kapita∏u za∏o˝ycielskiego domu
maklerskiego.”;

v. p

a) w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku otrzymania przez Komisj´
zawiadomienia o zamiarze rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci maklerskiej bez otwierania
oddzia∏u, Komisja mo˝e zwróciç si´ do zagranicznego organu nadzoru o przekazanie informacji o agentach zagranicznej firmy inwestycyjnej, którymi ta firma, zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, zamierza pos∏ugiwaç si´ w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”,

rcl
.

„4. Kapita∏ za∏o˝ycielski banku prowadzàcego
dzia∏alnoÊç maklerskà nie mo˝e byç ni˝szy
ni˝ wskazany w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

5. Warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej przez
bank jest organizacyjne wyodr´bnienie tej
dzia∏alnoÊci od pozosta∏ej dzia∏alnoÊci banku (wydzielenie organizacyjne), z zastrze˝eniem art. 113.”,
e) uchyla si´ ust. 7;
99) uchyla si´ art. 112;

w.

100) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ww

„1. CzynnoÊci zwiàzane z zawieraniem umów
o Êwiadczenie us∏ug przez bank w ramach
prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej lub
umo˝liwiajàce realizacj´ tych umów, w szczególnoÊci polegajàce na doradzaniu klientowi
lub potencjalnemu klientowi w zakresie prowadzonej przez dany bank dzia∏alnoÊci maklerskiej, przyjmowaniu zleceƒ, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, oraz odbieraniu innych oÊwiadczeƒ woli dla banku w ramach
prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej, mogà
byç wykonywane poza wyodr´bnionà jednostkà banku, w której jest prowadzona dzia∏alnoÊç maklerska.”;

101) art. 114 otrzymuje brzmienie:
„Art. 114. 1. Do banku prowadzàcego dzia∏alnoÊç
maklerskà stosuje si´ odpowiednio
art. 104 i 104a.
2. Do sprawozdania finansowego banku, w cz´Êci dotyczàcej wy∏àcznie
dzia∏alnoÊci maklerskiej, stosuje si´
odpowiednio art. 100 ust. 3 i 4.”;

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Wykonywanie dzia∏alnoÊci przez agentów
zagranicznej firmy inwestycyjnej, o których mowa w ust. 3a, traktuje si´ jak dzia∏alnoÊç oddzia∏u zagranicznej firmy inwestycyjnej. Komisja mo˝e przekazaç do publicznej wiadomoÊci, otrzymane zgodnie
z ust. 3a, informacje o agentach zagranicznej firmy inwestycyjnej, którymi firma
b´dzie pos∏ugiwaç si´ w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
5b. Agenci zagranicznej firmy inwestycyjnej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddzia∏u wykonujà dzia∏alnoÊç w ramach
oddzia∏u tej firmy.”;

104) po art. 117 dodaje si´ art. 117a w brzmieniu:
„Art. 117a. 1. Zagraniczna firma inwestycyjna organizujàca w innym paƒstwie
cz∏onkowskim alternatywny system obrotu mo˝e bez zezwolenia
Komisji instalowaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej systemy
informatyczne i urzàdzenia techniczne umo˝liwiajàce dost´p do te-
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2. Warunkiem podj´cia czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, jest poinformowanie Komisji przez w∏aÊciwy organ nadzoru, który udzieli∏ zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia na organizowanie alternatywnego systemu obrotu.
3. Komisja mo˝e zwróciç si´ do organu nadzoru, o którym mowa
w ust. 2, o wskazanie uczestników
systemu, o którym mowa w ust. 1.”;

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy
inwestycyjnej nieprowadzàcej dzia∏alnoÊci
maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonujàcej bezpoÊrednio zlecenie na rynku regulowanym — w przypadku
gdy zlecenie, o którym mowa w ust. 1, jest
sk∏adane bezpoÊrednio w tej firmie inwestycyjnej lub zagranicznej firmie inwestycyjnej nieprowadzàcej dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) firmy inwestycyjnej, zagranicznej firmy inwestycyjnej nieprowadzàcej dzia∏alnoÊci
maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub zagranicznej osoby prawnej,
o której mowa w art. 115 ust. 1, nieprowadzàcej dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w przypadku gdy podmiot ten poÊredniczy
w przekazywaniu zlecenia klienta do podmiotów wymienionych w pkt 1”,

go

105) art. 118 otrzymuje brzmienie:

107) w art. 121:

l

go alternatywnego systemu obrotu
podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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106) w art. 119:

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przeniesienie papierów wartoÊciowych b´dàcych przedmiotem transakcji, o której
mowa w ust. 1, pomi´dzy rachunkiem papierów wartoÊciowych podmiotu, o którym
mowa w ust. 2, a rachunkiem papierów
wartoÊciowych klienta nast´puje po dostarczeniu zgodnych potwierdzeƒ tej transakcji przez klienta i ten podmiot przekazanych odpowiednio do banków prowadzàcych ich rachunki papierów wartoÊciowych.”,

rcl
.

„Art. 118. Zagraniczna firma inwestycyjna prowadzàca dzia∏alnoÊç maklerskà w formie oddzia∏u na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w innym paƒstwie cz∏onkowskim nadzorowi w∏aÊciwego organu, który udzieli∏ jej zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej, z zastrze˝eniem, ˝e nadzór
nad przestrzeganiem zasad Êwiadczenia us∏ug maklerskich, okreÊlonych
w przepisach prawa polskiego, sprawuje Komisja.”;

a) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

ww

w.

„7) oÊwiadczenia osób, które b´dà kierowaç
dzia∏alnoÊcià obj´tà wnioskiem, o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winnego pope∏nienia przest´pstwa skarbowego,
przest´pstwa przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, za przest´pstwa okreÊlone
w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, za przest´pstwa okreÊlone w ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych, za przest´pstwa
okreÊlone w ustawie o ofercie publicznej
lub za przest´pstwa okreÊlone w niniejszej
ustawie.”,

b) w ust. 5:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opis systemu kontroli wewn´trznej i regulamin nadzoru zgodnoÊci dzia∏alnoÊci
z prawem;”,

— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) kopi´ umowy z Krajowym Depozytem
o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania
zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
powierniczej.”;

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Przepisy ust. 2—8 stosuje si´ odpowiednio
do nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi
instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
z wy∏àczeniem instrumentów pochodnych.”,

d) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:
„10. Przepisy ust. 1—9 stosuje si´ odpowiednio do klienta firmy inwestycyjnej prowadzàcej na jego rzecz rachunek papierów
wartoÊciowych oraz do firmy inwestycyjnej.”;
108) w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na ˝àdanie Komisji lub jej upowa˝nionego
przedstawiciela bank powierniczy jest zobowiàzany równie˝ do niezw∏ocznego przekazywania informacji dotyczàcych rejestrowanych
na prowadzonych przez ten bank rachunkach
bankowych Êrodków pieni´˝nych stanowiàcych zabezpieczenia po˝yczek instrumentów
finansowych oraz Êrodków pieni´˝nych stanowiàcych depozyt zabezpieczajàcy w przypadku dokonywania transakcji instrumentami
finansowymi, je˝eli z konstrukcji tego instrumentu wynika obowiàzek posiadania depozytu zabezpieczajàcego.”;

— 12569 —

„Art. 123. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale do banku powierniczego oraz do wykonywania nadzoru nad
takim bankiem stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 85, art. 86, art. 89,
art. 90, art. 92 i art. 104.”;
110) w art. 124:

2) zasad uczciwego obrotu, lub
3) interesów klientów.”;

115) art. 132:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Klub inwestora ani jego cz∏onkowie nie sà
przedsi´biorcami.”;
111) w art. 125:

„1) za inwestora uwa˝a si´ osob´ fizycznà,
osob´ prawnà albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, na
rzecz której dom maklerski Êwiadczy jednà
z us∏ug w zakresie czynnoÊci, o których
mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wy∏àczeniem:

go

„1) wspólnego dzia∏ania w celu zdobywania
wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie zorganizowanym, w szczególnoÊci
przez wspólne inwestowanie w zdematerializowane papiery wartoÊciowe lub inne
instrumenty finansowe dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym;”,

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

a) Skarbu Paƒstwa,

b) Narodowego Banku Polskiego, banków
z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz banków zagranicznych,
c) firm inwestycyjnych,
d) spó∏ek prowadzàcych rynek regulowany,
e) Krajowego Depozytu oraz spó∏ki, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2,

rcl
.

„1a. Przez wykonywanie zawodu maklera lub
doradcy rozumie si´ równie˝ prowadzenie spraw spó∏ki przez komplementariusza lub wspólnika w spó∏ce osobowej b´dàcej domem maklerskim.”,
b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 4;

112) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Makler i doradca, wykonujàc zawód, sà obowiàzani dzia∏aç zgodnie z przepisami prawa
i zasadami uczciwego obrotu oraz mieç na
wzgl´dzie s∏uszne interesy klientów.”;
113) w art. 128:

1) przepisów prawa lub regulaminów i innych
przepisów wewn´trznych, do których przestrzegania makler lub doradca jest zobowiàzany w zwiàzku z wykonywaniem zawodu,
lub

l

109) art. 123 otrzymuje brzmienie:
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w.

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin dla doradców jest dodatkowo
sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów z nast´pujàcych dziedzin:
ekonomia, statystyka, finanse publiczne,
finanse przedsi´biorstw oraz zarzàdzanie
portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden
lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych.”,

ww

b) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 10
oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu
wniesionych op∏at, majàc na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów lub sprawdzianu umiej´tnoÊci, o którym mowa
w art. 129 ust. 3, oraz wydatki zwiàzane
z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych;”;

114) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja mo˝e skreÊliç maklera lub doradc´
z listy albo zawiesiç jego uprawnienia do wykonywania zawodu na okres od 3 miesi´cy do
2 lat na skutek naruszenia w zwiàzku z wykonywaniem zawodu:

f) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,

g) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
h) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
i) spó∏ek prowadzàcych gie∏dy towarowe,
spó∏ek prowadzàcych gie∏dowe izby rozrachunkowe, towarowych domów maklerskich, zagranicznych osób prawnych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà
w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi, dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych,
j) spó∏ek prowadzàcych izb´ rozliczeniowà
lub izb´ rozrachunkowà,
k) gmin, zwiàzków gmin, powiatów, zwiàzków powiatów i województw,
l) paƒstw i ich jednostek terytorialnych
posiadajàcych osobowoÊç prawnà,

m) podmiotów wchodzàcych w sk∏ad tej samej co dom maklerski grupy kapita∏owej,
n) osób, które w dniu zaistnienia jednej
z okolicznoÊci, o której mowa w art. 133
ust. 2, lub w okresie 6 miesi´cy poprzedzajàcych zaistnienie jednej z takich
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o) cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej domu maklerskiego
oraz osób pe∏niàcych w domu maklerskim funkcje dyrektorów i zast´pców
dyrektorów departamentów, jak równie˝
dyrektorów i zast´pców dyrektorów oddzia∏ów domu maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pe∏ni∏y swoje funkcje
w dniu zaistnienia jednej z okolicznoÊci,
o której mowa w art. 133 ust. 2, bàdê
w okresie bie˝àcego lub poprzedniego
roku obrotowego,

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wyp∏at do wysokoÊci
okreÊlonej ustawà, Êrodków pieni´˝nych
oraz zrekompensowanie wartoÊci utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich,
w tym w ich oddzia∏ach poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z tytu∏u Êwiadczonych na ich rzecz us∏ug, w zakresie
czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
i ust. 4 pkt 1, w przypadku:
1) og∏oszenia upad∏oÊci domu maklerskiego lub
2) prawomocnego
oddalenia
wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci ze wzgl´du na to,
˝e majàtek tego domu maklerskiego nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów post´powania, lub

go

p) osób odpowiedzialnych za badanie
sprawozdaƒ finansowych domu maklerskiego, osób zajmujàcych stanowisko
g∏ównego ksi´gowego w domu maklerskim oraz osób odpowiedzialnych za
sporzàdzanie i prowadzenie dokumentacji ksi´gowej domu maklerskiego,
w przypadku gdy osoby te pe∏ni∏y swoje
funkcje w dniu zaistnienia jednej z okolicznoÊci, o której mowa w art. 133
ust. 2, bàdê w okresie bie˝àcego lub poprzedniego roku obrotowego,

116) w art. 133:

l

okolicznoÊci, posiada∏y 5 % lub wi´cej
ogólnej liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego domu maklerskiego, oraz osób,
które w tym czasie by∏y podmiotami dominujàcymi lub zale˝nymi wobec domu
maklerskiego,
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3) stwierdzenia przez Komisj´, ˝e dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ÊciÊle zwiàzanych z sytuacjà finansowà, wykonaç cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ wynikajàcych z roszczeƒ inwestorów i nie
jest mo˝liwe ich wykonanie w najbli˝szym czasie.”,

r) cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej,
osób posiadajàcych 5 % lub wi´cej
ogólnej liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego podmiotu dominujàcego lub
zale˝nego w stosunku do domu maklerskiego,

w.

s) ma∏˝onka, wst´pnych, zst´pnych, rodzeƒstwa oraz powinowatych do pierwszego stopnia osób, o których mowa
w lit. n—r,

t) inwestorów, w stosunku do których
ustalono w post´powaniu zakoƒczonym
prawomocnym orzeczeniem sàdu, ˝e
wskutek niewywiàzywania si´ ze swoich
zobowiàzaƒ wobec domu maklerskiego
przyczynili si´ do zaistnienia jednej
z okolicznoÊci, o której mowa w art. 133
ust. 2;

ww

2) za Êrodki pieni´˝ne inwestorów uwa˝a si´
Êrodki pieni´˝ne zapisane na rachunkach
pieni´˝nych oraz inne Êrodki pieni´˝ne nale˝ne inwestorom od domu maklerskiego
z tytu∏u Êwiadczonych na ich rzecz us∏ug
w zakresie czynnoÊci, o których mowa
w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wy∏àczeniem
nale˝noÊci przedawnionych;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku banków powierniczych system rekompensat obejmuje papiery wartoÊciowe i inne instrumenty finansowe b´dàce przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym zapisane na rachunkach papierów wartoÊciowych prowadzonych przez te
banki.”;

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Umorzenie post´powania upad∏oÊciowego domu maklerskiego nie wstrzymuje
dokonywania czynnoÊci majàcych na celu
wyp∏at´ rekompensat inwestorom.”;

117) w art. 135 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dom maklerski staje si´ uczestnikiem systemu rekompensat z chwilà udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej obejmujàcej Êwiadczenie co najmniej jednej z us∏ug w zakresie czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4
pkt 1, a w przypadku banku powierniczego
z chwilà udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartoÊciowych.”;

118) w art. 136:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. System rekompensat zapewnia inwestorom wyp∏at´ rekompensat z tytu∏u us∏ug
Êwiadczonych na ich rzecz w zakresie czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
i ust. 4 pkt 1, przez zagranicznà firm´ inwestycyjnà w ramach jej oddzia∏u na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem
jego wykluczenia z systemu.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
Krajowy Depozyt okreÊla zasady i tryb wyp∏aty rekompensat dla inwestorów z tytu∏u
us∏ug Êwiadczonych na ich rzecz w zakresie
czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
i ust. 4 pkt 1, przez zagranicznà firm´ inwe-
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stycyjnà prowadzàcà dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w formie oddzia∏u.”;

e) po ust. 12 dodaje si´ ust. 12a w brzmieniu:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) stawki nie wy˝szej ni˝ 0,01 % oraz Êredniej
wartoÊci
instrumentów
finansowych,
z ostatnich 12 miesi´cy, posiadanych przez
inwestorów.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„12a. W ka˝dym roku kalendarzowym, najpóêniej do dnia up∏ywu terminu do wniesienia pierwszej raty wp∏at rocznych za ten
rok, Krajowy Depozyt informuje Komisj´
o domach maklerskich, obowiàzanych
do wniesienia wp∏at rocznych, o których
mowa w ust. 1, oraz o ich wysokoÊci.”,

f) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku stwierdzenia, ˝e dom maklerski nie wykonuje bàdê nienale˝ycie
wykonuje obowiàzki wynikajàce z uczestnictwa w systemie rekompensat, Krajowy
Depozyt niezw∏ocznie informuje o tym
Komisj´. Wobec domu maklerskiego, który nie wykonuje bàdê nienale˝ycie wykonuje obowiàzki wynikajàce z uczestnictwa
w systemie rekompensat, Komisja podejmuje Êrodki, o których mowa w art. 167
ust. 1 lub 2.”,

go

„2. Przez wartoÊç instrumentów finansowych,
posiadanych przez inwestorów, rozumie
si´ cen´ bie˝àcà ustalonà zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach okreÊlajàcych szczególne zasady rachunkowoÊci domów maklerskich.”,
c) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

niewp∏aconych rat na poczet rocznych
wp∏at za dany rok kalendarzowy jest wnoszona w terminie 7 dni od dnia wezwania
domów maklerskich do ich wniesienia
przez Krajowy Depozyt.”,

l

119) w art. 137:
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„4. Przez Êrednià wartoÊç instrumentów finansowych posiadanych przez inwestorów rozumie si´ stosunek sumy wartoÊci instrumentów finansowych posiadanych przez
inwestorów na poszczególne dni robocze
w ciàgu 12 miesi´cy do liczby dni roboczych przypadajàcych w tym okresie.

g) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. W przypadku gdy od poinformowania Komisji przez w∏aÊciwy podmiot zarzàdzajàcy systemem rekompensat w innym paƒstwie cz∏onkowskim up∏yn´∏o co najmniej
12 miesi´cy i pomimo podj´cia Êrodków,
o których mowa w art. 167 ust. 1 i 2, oddzia∏ domu maklerskiego nie wykonuje
lub nienale˝ycie wykonuje obowiàzki wynikajàce z uczestnictwa w systemie rekompensat innego paƒstwa cz∏onkowskiego, Komisja mo˝e, w sytuacji gdy wystàpi o to podmiot zarzàdzajàcy systemem rekompensat tego innego paƒstwa
cz∏onkowskiego, udzieliç zgody na wykluczenie oddzia∏u domu maklerskiego z tego systemu.”,

rcl
.

5. Banki powiernicze wnoszà obowiàzkowo
do systemu rekompensat w ka˝dym roku
kalendarzowym roczne wp∏aty w wysokoÊci iloczynu stawki, o której mowa w ust. 1
pkt 2, oraz, obliczanej zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ust. 2 i 4 Êredniej wartoÊci
instrumentów
finansowych
b´dàcych
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, z ostatnich 12 miesi´cy, zapisanych na rachunkach inwestorów.

w.

6. Do celów obliczenia Êredniego stanu Êrodków pieni´˝nych, o którym mowa w ust. 3,
oraz Êredniej wartoÊci, o której mowa
w ust. 4 i 5, nie stosuje si´ wy∏àczenia,
o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1
lit. t.”,

ww

d) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8. Domy maklerskie wnoszà, z zastrze˝eniem
ust. 18—20, roczne wp∏aty w czterech ratach wnoszonych do ostatniego dnia roboczego miesiàca koƒczàcego ka˝dy kwarta∏
kalendarzowy, z tym ˝e raty za pierwszy
oraz drugi kwarta∏ sà równe i wnoszone
w wysokoÊci okreÊlonej zgodnie z ust. 1 i 5,
zaÊ raty za trzeci oraz czwarty kwarta∏ sà
równe i wnoszone w wysokoÊci okreÊlonej
zgodnie z ust. 1 i 5 wed∏ug Êredniego stanu
Êrodków pieni´˝nych inwestorów oraz
Êredniej wartoÊci instrumentów finansowych posiadanych przez inwestorów z drugiego pó∏rocza poprzedniego roku kalendarzowego oraz pierwszego pó∏rocza roku
kalendarzowego, w którym wp∏aty sà wnoszone, z zastrze˝eniem ust. 9 i 10.
9. W przypadku gdy suma roszczeƒ inwestorów z tytu∏u rekompensat przekroczy wysokoÊç Êrodków zgromadzonych w systemie
rekompensat, wartoÊç nale˝nych, a jeszcze

h) ust. 19 i 20 otrzymujà brzmienie:
„19. WysokoÊç Êrodków powodujàcà zawieszenie wp∏at domu maklerskiego do systemu rekompensat ustala si´ odpowiednio, zgodnie z zasadami obliczania wysokoÊci rocznych wp∏at, poprzez zastosowanie dziesi´ciokrotnoÊci stawki, o której
mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do Êrodków
pieni´˝nych inwestorów;
2) ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do instrumentów finansowych inwestorów.
20. W przypadku przekroczenia wysokoÊci
Êrodków, o której mowa w ust. 19, Krajowy Depozyt zwraca domowi maklerskiemu nadwy˝k´ wniesionych wp∏at. Zwrotu
nadwy˝ki nie dokonuje si´, w przypadku
gdy nadwy˝ka ta jest skutkiem zaprzestania prowadzenia przez dom maklerski
dzia∏alnoÊci, z którà wià˝e si´ obowiàzek
wnoszenia wp∏at do systemu.”;
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ârodki wniesione przez domy maklerskie
tytu∏em rocznych wp∏at i odsetki, o których
mowa w art. 137 ust. 12, a tak˝e po˝ytki
uzyskane z tytu∏u zarzàdzania tymi Êrodkami, stanowià wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà uczestników systemu.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W przypadku zwolnienia z uczestnictwa
w systemie rekompensat, podmiotowi
jest zwracany udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci
w wysokoÊci, która przys∏ugiwa∏aby temu
podmiotowi w przypadku jej ustania.
Udzia∏ jest zwracany, pod warunkiem ˝e:

2) kwot´ p∏ynnych Êrodków domu maklerskiego wchodzàcych w sk∏ad masy upad∏oÊci wed∏ug stanu na dzieƒ og∏oszenia
upad∏oÊci;
3) wysokoÊç wydatków zwiàzanych z wyp∏atà wynagrodzeƒ pracownikom upad∏ego domu maklerskiego i wysokoÊç
bie˝àcych wydatków zwiàzanych z kosztami post´powania upad∏oÊciowego, poniesionych do dnia sporzàdzenia listy inwestorów, powi´kszonà o wysokoÊç niezb´dnych wydatków zwiàzanych z wyp∏atà rekompensat, wraz z aktualnà wysokoÊcià Êrodków p∏ynnych domu maklerskiego znajdujàcych si´ w dyspozycji
syndyka lub zarzàdcy;

go

1) do dnia zwolnienia tego podmiotu
z uczestnictwa w systemie rekompensat nie nastàpi∏y okolicznoÊci, o których
mowa w art. 133 ust. 2, dotyczàce któregokolwiek uczestnika systemu rekompensat, oraz

1) sporzàdzonà wed∏ug wzoru okreÊlonego
przez Krajowy Depozyt, list´ inwestorów
uprawnionych do otrzymania rekompensat, z wyszczególnieniem okolicznoÊci
stanowiàcych podstaw´ do uznania
klientów domu maklerskiego za inwestorów, kwot Êrodków pieni´˝nych oraz
wartoÊci instrumentów finansowych inwestorów, za które przys∏uguje rekompensata, oraz wyliczonych kwot rekompensat nale˝nych poszczególnym inwestorom wraz ze wskazaniem sposobu ich
wyliczenia;

l

120) w art. 138:
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2) w okresie wskazanym w regulaminie
funkcjonowania systemu rekompensat
nie ujawnià si´ okolicznoÊci stanowiàce
podstaw´ dokonania wyp∏at rekompensat inwestorom b´dàcym klientami tego podmiotu.
1b. W przypadku gdy którykolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1a, nie zosta∏
spe∏niony, udzia∏ podmiotu zwolnionego
z uczestnictwa w systemie rekompensat
mo˝e zostaç zwrócony jedynie w takim
zakresie, w jakim nie podlega on wykorzystaniu na cele zwiàzane z wyp∏atà rekompensat.”;
121) w art. 139:

w.

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

ww

„5. Rekompensata wyp∏acana na rzecz wspó∏w∏aÊcicieli instrumentów finansowych lub
Êrodków pieni´˝nych nie mo˝e przekroczyç
kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2. Ka˝demu ze wspó∏w∏aÊcicieli przys∏uguje prawo
do otrzymania takiej cz´Êci tej kwoty, która
odpowiada wysokoÊci jego udzia∏u we
wspó∏w∏asnoÊci. W przypadku wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej wysokoÊç udzia∏u okreÊlajà przepisy odnoszàce si´ do tej wspó∏w∏asnoÊci w przypadku jej ustania.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Roszczenia
z
tytu∏u
rekompensaty
przedawniajà si´ z up∏ywem 5 lat od dnia
zaistnienia okolicznoÊci stanowiàcej podstaw´ do wyp∏at rekompensat.”;

122) w art. 140:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Syndyk lub zarzàdca jest obowiàzany niezw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝ w terminie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia upad∏oÊci domu maklerskiego, ustaliç i przedstawiç
w formie pisemnej Krajowemu Depozytowi:

4) terminarz wyp∏at.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Ustalenia informacji, o których mowa
w ust. 1, syndyk lub zarzàdca dokonuje na
podstawie ksiàg domu maklerskiego, z zastrze˝eniem ust. 1b.
1b. Ustalenia okolicznoÊci stanowiàcych podstaw´ do uznania klientów domu maklerskiego za inwestorów uprawnionych do
otrzymania rekompensaty syndyk lub zarzàdca dokonuje równie˝ na podstawie
danych zawartych we w∏aÊciwych rejestrach lub innych danych urz´dowych,
a w zakresie ustalenia osób, o których
mowa w art. 132 ust. pkt 1 lit. s, tak˝e na
podstawie stosownych oÊwiadczeƒ odebranych od klientów domu maklerskiego.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Krajowy Depozyt w terminie 30 dni sprawdza przedstawionà przez syndyka lub zarzàdc´ list´ inwestorów pod wzgl´dem
zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlonymi
w ust. 1 pkt 1, wyliczenie kwot rekompensat pod wzgl´dem zgodnoÊci z ustawà oraz
terminarz wyp∏at, o którym mowa w ust. 1
pkt 4.”,
d) ust. 5—7 otrzymujà brzmienie:
„5. Syndyk lub zarzàdca jest zobowiàzany do
usuni´cia braków wskazanych przez Krajowy Depozyt w terminie nie d∏u˝szym ni˝
14 dni.
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124) art. 145 otrzymuje brzmienie:
„Art. 145. 1. W przypadku gdy nastàpi prawomocne oddalenie wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci ze wzgl´du na to,
˝e majàtek domu maklerskiego nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów
post´powania, umorzenie post´powania upad∏oÊciowego, albo gdy
nastàpi ustanowienie zarzàdu w∏asnego, o którym mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, do ca∏oÊci majàtku domu maklerskiego, albo stwierdzenie przez
Komisj´ zaistnienia okolicznoÊci,
o której mowa w art. 133 ust. 2 pkt 3:

go

7. W stosunku do roszczeƒ inwestorów z tytu∏u rekompensat, nieobj´tych listà, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, przyj´tà przez Krajowy Depozyt, w tym jej uzupe∏nieniami,
podstawà ich uwzgl´dnienia przy dokonywaniu wyp∏at rekompensat mo˝e byç wy∏àcznie prawomocne orzeczenie sàdu
stwierdzajàce prawo inwestora do otrzymania rekompensaty oraz jej wysokoÊç.
W takim przypadku inwestorowi przys∏uguje roszczenie do Krajowego Depozytu o wyp∏at´ rekompensaty.”;

6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên.
zm.11)).”;

l

6. Po ustaleniu listy wierzytelnoÊci lub po
stwierdzeniu wierzytelnoÊci prawomocnym orzeczeniem sàdu syndyk lub zarzàdca uzupe∏nia list´, o której mowa w ust. 1
pkt 1, o wierzytelnoÊci inwestorów nieobj´te tà listà. Do uzupe∏nieƒ listy inwestorów stosuje si´ odpowiednio przepisy
ust. 1—5.

Poz. 1316
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1) czynnoÊci, o których mowa
w art. 140 ust. 1—1b i ust. 5,
art. 141 ust. 4 i art. 143 ust. 1 i 2,
dokonywane przez syndyka lub
zarzàdc´, wykonuje zarzàd uczestnika systemu rekompensat, komplementariusze uczestnika systemu, o którym mowa w art. 95
ust. 1 pkt 2 i 4, albo osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika systemu, o którym mowa
w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6, albo inne
osoby upowa˝nione do reprezentowania
uczestnika
systemu,
z wy∏àczeniem pe∏nomocników;

123) w art. 143 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1e
w brzmieniu:

rcl
.

„1a. W przypadku gdy jest prowadzone post´powanie karne, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e Êrodki obj´te systemem
rekompensat mogà mieç zwiàzek z pope∏nieniem przest´pstwa, o którym mowa
w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên.
zm.10)), prokurator mo˝e postanowieniem
wstrzymaç wyp∏at´ rekompensaty przys∏ugujàcej inwestorowi z tytu∏u tych Êrodków
na czas oznaczony, nie d∏u˝szy jednak ni˝
3 miesiàce.

2) przepisy art. 140 ust. 2, 4, 6 i 7,
art. 141 ust. 1—3, art. 142, art. 143
ust. 3 oraz art. 144 stosuje si´ odpowiednio;

1b. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1a,
okreÊla si´ zakres, sposób i termin wstrzymania wyp∏aty. Na postanowienie przys∏uguje za˝alenie do sàdu w∏aÊciwego do rozpoznania sprawy.

w.

3) Krajowy Depozyt mo˝e zleciç badanie prawid∏owoÊci wyliczenia wydatków, o których mowa w art. 140
ust. 1 pkt 3, przez bieg∏ego rewidenta, który, wykonujàc zlecone
czynnoÊci, jest upowa˝niony do
wglàdu do ksiàg i dokumentów
uczestnika systemu;

1c. Wstrzymanie wyp∏aty upada, je˝eli w terminie, o którym mowa w ust. 1b, nie zostanie
wydane postanowienie o zabezpieczeniu
majàtkowym.

ww

1d. Przepisy ust. 1a—1c stosuje si´ odpowiednio, w przypadku gdy wyp∏aty rekompensat
dokonuje Krajowy Depozyt.

1e. W sprawach dotyczàcych wstrzymania wyp∏aty
rekompensaty
nieuregulowanych
w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia

———————
10)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz
z 2008 r. Nr 90, poz. 560 i Nr 122, poz. 782.

4) zawiadomienie, o którym mowa
w art. 143 ust. 4, jest przekazywane Komisji.
———————
11)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061
i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77,
poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143,
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178,
poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95,
poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013,
Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r.
Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89,
poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123,
poz. 849 i Nr 128, poz. 903 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 162,
Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686 i Nr 123, poz. 802.
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go

125) w art. 147 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Tajemnica zawodowa obejmuje informacj´ uzyskanà, przez osob´ wymienionà w art. 148 ust. 1,
w zwiàzku z podejmowanymi czynnoÊciami s∏u˝bowymi w ramach pozostawania w stosunku
pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze, dotyczàcà chronionych
prawem interesów podmiotów dokonujàcych
czynnoÊci zwiàzanych z obrotem instrumentami
finansowymi, lub innych czynnoÊci w ramach regulowanej ustawà dzia∏alnoÊci obj´tej nadzorem
Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak
równie˝ dotyczàcà czynnoÊci podejmowanych
w ramach wykonywania tego nadzoru, w szczególnoÊci informacj´ zawierajàcà:”;
126) w art. 148 w ust. 1:
a) w pkt 2:
— uchyla si´ lit. b,
— lit. g i h otrzymujà brzmienie:
„g) izby, o której mowa w art. 92,
h) stowarzyszeƒ i organizacji zrzeszajàcych
maklerów, doradców, maklerów gie∏d
towarowych w rozumieniu ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych, emitentów zdematerializowanych papierów wartoÊciowych albo
banki powiernicze,”,
— dodaje si´ lit. i—k w brzmieniu:
„i) spó∏ek prowadzàcych izb´ rozliczeniowà,
j) spó∏ek prowadzàcych izb´ rozrachunkowà,
k) spó∏ek, którym Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub
ust. 2,”,
b) uchyla si´ pkt 3,
c) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) osoby pozostajàce w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z podmiotami,
o których mowa w pkt 2;
5) osoby pozostajàce w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z podmiotami
pozostajàcymi w stosunku zlecenia lub
w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2;”;

127) w art. 150 w ust. 1:
a) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) przez dom maklerski podmiotowi podlegajàcemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym paƒstwie cz∏onkowskim obowiàzkom z zakresu adekwatnoÊci kapita∏owej w zakresie niezb´dnym do wykonania tych obowiàzków;”,
b) w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) podmiotowi wiodàcemu w rozumieniu
art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze uzupe∏niajàcym,”,
c) pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:
„10) przez Krajowy Depozyt, spó∏k´, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6, domy maklerskie, banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà oraz banki powiernicze — w zakresie okreÊlonym w art. 34 ust. 4 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej;
11) przez uczestników Krajowego Depozytu
lub spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1—6, spó∏ce publicznej, w przypadku
okreÊlonym w art. 91 ust. 11 ustawy
o ofercie publicznej;”,
d) po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a i 13b w brzmieniu:
„13a) spó∏ce, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1—6 lub ust. 2, je˝eli informacje te sà
niezb´dne do wykonywania tych czynnoÊci;
13b) przez Krajowy Depozyt lub spó∏k´, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo
ust. 2 pkt 3 emitentowi papierów wartoÊciowych, podmiotowi wykonujàcemu
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartoÊciowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartoÊciowymi albo
uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rachunków, na których sà rejestrowane
papiery wartoÊciowe, za poÊrednictwem
którego papiery wartoÊciowe, których
dotyczà te informacje, sà rejestrowane
w depozycie papierów wartoÊciowych,
w przypadkach okreÊlonych w art. 54
ust. 2;”,
e) w pkt 14 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) do publicznej wiadomoÊci w zakresie dotyczàcym treÊci podj´tych uchwa∏ i decyzji,
tak˝e w sprawach indywidualnych, je˝eli ze
wzgl´du na interes rynku instrumentów
finansowych, rynku towarów gie∏dowych
lub rynku dzia∏alnoÊci funduszy inwestycyjnych, Komisja uzna∏a przekazanie takiej
informacji za uzasadnione,”,

l

2. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci
domu maklerskiego z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu, wierzytelnoÊci inwestorów wobec upad∏ego z tytu∏u
us∏ug Êwiadczonych na ich rzecz
w zakresie czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, do
wysokoÊci przys∏ugujàcych im rekompensat, nie sà obj´te uk∏adem,
a w g∏osowaniu nad uk∏adem, obok
innych wierzycieli, mogà braç udzia∏
jedynie inwestorzy, których wierzytelnoÊci wobec upad∏ego sà wy˝sze
od przys∏ugujàcych im rekompensat, i tylko w zakresie tej nadwy˝ki.”;
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l

wartoÊç instrumentów finansowych lub na cen´ powiàzanych
z nimi pochodnych instrumentów
finansowych;
2) mog∏aby po przekazaniu do publicznej wiadomoÊci w istotny
sposób wp∏ynàç na cen´ lub wartoÊç instrumentów finansowych
lub na cen´ powiàzanych z nimi
pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mog∏aby ona
zostaç wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
przez racjonalnie dzia∏ajàcego inwestora;
3) w odniesieniu do osób zajmujàcych si´ wykonywaniem dyspozycji dotyczàcych instrumentów
finansowych, ma charakter informacji poufnej, równie˝ wtedy gdy
zosta∏a przekazana tej osobie
przez inwestora lub innà osob´
majàcà wiedz´ o takich dyspozycjach, i dotyczy sk∏adanych przez
inwestora dyspozycji nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, przy spe∏nieniu przes∏anek
okreÊlonych w pkt 1 i 2.
2. W przypadku pochodnych instrumentów finansowych, których instrumentem bazowym jest towar, za
informacj´ poufnà uwa˝a si´ okreÊlonà w sposób precyzyjny informacj´, dotyczàcà bezpoÊrednio lub poÊrednio, jednego lub kilku takich instrumentów, która nie zosta∏a przekazana do publicznej wiadomoÊci,
a której przekazania, zgodnie z przyj´tymi praktykami rynkowymi, mogliby oczekiwaç uczestnicy tego rynku. W szczególnoÊci mogà oni oczekiwaç przekazywania takich informacji, które powinny podlegaç regularnemu udost´pnianiu uczestnikom
rynku lub których ujawnienie jest
wymagane, zgodnie z przepisami,
umowami i zwyczajami obowiàzujàcymi na danym rynku.”;
130) uchyla si´ art. 155;
131) w art. 156:
a) w ust. 4 dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) sà wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub sà przedmiotem ubiegania si´ o wprowadzenie do takiego systemu, niezale˝nie od tego, czy
transakcja, której przedmiotem jest dany
instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo
4) nie sà wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartoÊç zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny instrumentu finansowego
okreÊlonego w pkt 3.”,

ww

w.

rcl
.

go

f) w pkt 15 uchyla si´ lit. a,
g) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) w przypadkach okreÊlonych w art. 40,
art. 89 ust. 4 i art. 161;”,
h) dodaje si´ pkt 17 w brzmieniu:
„17) przez firm´ inwestycyjnà lub bank powierniczy w zwiàzku z zawarciem lub wykonaniem umowy zwiàzanej z prowadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej lub powierniczej, o ile przekazanie tych informacji
jest niezb´dne do zawarcia lub wykonania umowy.”;
128) w art. 151:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rzecznikowi dyscyplinarnemu lub sàdowi
dyscyplinarnemu stowarzyszenia zrzeszajàcego maklerów lub doradców, wy∏àcznie
w zakresie niezb´dnym do ustalenia, na
potrzeby wszcz´cia lub prowadzenia post´powania dyscyplinarnego, naruszenia zasad etyki zawodowej przez maklera lub doradc´;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Krajowemu Depozytowi, spó∏ce prowadzàcej izb´ rozliczeniowà, spó∏ce prowadzàcej
izb´ rozrachunkowà, spó∏ce prowadzàcej
gie∏d´ lub spó∏ce prowadzàcej rynek pozagie∏dowy, o ile przekazanie takiej informacji
jest niezb´dne do wykonywania ustawowo
okreÊlonych zadaƒ tych podmiotów;”,
c) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) spó∏ce, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6
lub ust. 2, o ile przekazanie takiej informacji jest niezb´dne do wykonywania tych
czynnoÊci.”;
129) art. 154 otrzymuje brzmienie:
„Art. 154. 1. Informacjà poufnà w rozumieniu
ustawy jest — okreÊlona w sposób
precyzyjny — informacja dotyczàca,
bezpoÊrednio lub poÊrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku
instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie zosta∏a przekazana do publicznej wiadomoÊci, a która po takim przekazaniu mog∏aby
w istotny sposób wp∏ynàç na cen´
tych instrumentów finansowych lub
na cen´ powiàzanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:
1) jest okreÊlona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okolicznoÊci lub zdarzenia, które wystàpi∏y lub których wystàpienia
mo˝na zasadnie oczekiwaç, a jej
charakter w wystarczajàcym stopniu umo˝liwia dokonanie oceny
potencjalnego wp∏ywu tych okolicznoÊci lub zdarzeƒ na cen´ lub
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5) w zwiàzku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta
prawa poboru, albo

l

6) w zwiàzku z ofertà skierowanà do pracowników lub osób wchodzàcych
w sk∏ad statutowych organów emitenta, pod warunkiem ˝e informacja na temat takiej oferty by∏a publicznie dost´pna przed rozpocz´ciem biegu danego okresu zamkni´tego.”;

133) w art. 161:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podmiotach, o których mowa w art. 70
ust. 1 pkt 2, 3, 9, 10 i 13.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

134) po art. 161 dodaje si´ art. 161a w brzmieniu:

„Art. 161a. 1. Zakazy i wymogi, o których mowa
w art. 156—160, w tym wynikajàce
z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, majà zastosowanie w przypadkach okreÊlonych
w art. 39 ust. 4.

go

b) w ust. 6 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) przez emitenta na rzecz spó∏ki prowadzàcej
rynek regulowany, w zwiàzku ze z∏o˝eniem
przez emitenta wniosku o zawieszenie obrotu okreÊlonymi papierami wartoÊciowymi lub instrumentami finansowymi.”;
132) w art. 159:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1
lit. a nie mogà, w czasie trwania okresu
zamkni´tego, nabywaç lub zbywaç na rachunek w∏asny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczàcych akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiàzanych albo dokonywaç, na rachunek w∏asny lub osoby trzeciej,
innych czynnoÊci prawnych powodujàcych
lub mogàcych powodowaç rozporzàdzenie
takimi instrumentami finansowymi.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1
lit. a nie mogà, w czasie trwania okresu
zamkni´tego, dzia∏ajàc jako organ osoby
prawnej, podejmowaç czynnoÊci, których
celem jest doprowadzenie do nabycia lub
zbycia przez t´ osob´ prawnà, na rachunek w∏asny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczàcych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiàzanych albo podejmowaç czynnoÊci powodujàcych lub
mogàcych powodowaç rozporzàdzenie
takimi instrumentami finansowymi przez
t´ osob´ prawnà, na rachunek w∏asny lub
osoby trzeciej.
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2. Zakazy, o których mowa w art. 156,
odnoszà si´ równie˝ do informacji
poufnych dotyczàcych papierów
wartoÊciowych b´dàcych przedmiotem oferty publicznej, które
majà podlegaç dopuszczeniu do
obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzeniu do alternatywnego
systemu obrotu.”;

ww

w.

1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje si´ do
czynnoÊci dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç
maklerskà, któremu osoba, o której
mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleci∏a zarzàdzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wy∏àczajàcy ingerencj´ tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiàzujàcej
do zbycia lub nabycia akcji emitenta,
praw pochodnych dotyczàcych akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiàzanych zawartej na piÊmie z datà pewnà przed rozpocz´ciem biegu danego okresu zamkni´tego, albo
3) w wyniku z∏o˝enia przez osob´, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a,
zapisu w odpowiedzi na og∏oszone wezwanie do zapisywania si´ na sprzeda˝
lub zamian´ akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
4) w zwiàzku z obowiàzkiem og∏oszenia
przez osob´, o której mowa w art. 156
ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ akcji, zgodnie z przepisami ustawy
o ofercie publicznej, albo

135) w art. 163 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Od ka˝dej z firm inwestycyjnych zawierajàcych umowy sprzeda˝y na w∏asny rachunek
z klientem dajàcym zlecenie, w przypadku gdy
przedmiotem zlecenia jest nabycie lub zbycie
instrumentów finansowych nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi dopuszczonymi do
obrotu zorganizowanego, pobiera si´ op∏aty
z tytu∏u nadzoru w ∏àcznej wysokoÊci nie
wi´kszej ni˝ 0,015 % wartoÊci umów przenoszàcych prawa.
5. Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzàce
dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby
prawne prowadzàce takà dzia∏alnoÊç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegajà
op∏atom, o których mowa w ust. 2—4, chyba
˝e na zasadzie wzajemnoÊci polskie podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà w paƒstwach siedziby tych zagranicznych podmiotów nie podlegajà tego rodzaju op∏atom.”;
136) w art. 165:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Komisji, mo˝e cofnàç
zezwolenie na prowadzenie gie∏dy, w przypadku gdy spó∏ka prowadzàca gie∏d´:
1) nie rozpocz´∏a prowadzenia dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem w terminie wskazanym w decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia;

Dziennik Ustaw Nr 165

— 12577 —

Poz. 1316

2) zastosowaç sankcj´ okreÊlonà w ust. 1
i jednoczeÊnie na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà,
o której mowa w pkt 1

3) otrzyma∏a zezwolenie na podstawie fa∏szywych oÊwiadczeƒ lub dokumentów
zaÊwiadczajàcych nieprawd´;

— je˝eli uzasadnia to charakter naruszeƒ,
których dopuÊci∏a si´ spó∏ka prowadzàca
rynek pozagie∏dowy.”;

5) prowadzi dzia∏alnoÊç z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujàcych
prowadzenie gie∏dy;
6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu;
7) narusza interesy uczestników obrotu.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

138) po art. 166 dodaje si´ art. 166a w brzmieniu:

„Art. 166a. 1. W przypadku stwierdzenia przez
Komisj´, ˝e podmiot prowadzàcy
zagraniczny rynek regulowany,
prowadzàc dzia∏alnoÊç zgodnie
z art. 14a ust. 1 lub organizujàc alternatywny system obrotu zgodnie
z art. 117a, narusza przepisy prawa
obowiàzujàce w paƒstwie siedziby
tego rynku w zakresie funkcjonowania rynku regulowanego lub organizowania alternatywnego systemu obrotu, Komisja informuje
organ nadzoru, który udzieli∏ temu
podmiotowi zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci, o stwierdzonych naruszeniach.

go

„1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 3 lub 5—7, Komisja mo˝e:

v. p

4) przesta∏a spe∏niaç warunki, które by∏y
podstawà udzielenia zezwolenia;

l

2) przez okres co najmniej 6 miesi´cy nie
prowadzi∏a dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem;

1) odstàpiç od wystàpienia z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 1, i na∏o˝yç na
spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´ kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏ albo
2) wystàpiç z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, i jednoczeÊnie na∏o˝yç kar´
pieni´˝nà, o której mowa w pkt 1

rcl
.

— je˝eli uzasadnia to charakter naruszeƒ,
których dopuÊci∏a si´ spó∏ka prowadzàca
gie∏d´.”,

2. Je˝eli mimo Êrodków podj´tych
przez organ nadzoru, który udzieli∏
podmiotowi prowadzàcemu zagraniczny rynek regulowany zezwolenia, dzia∏alnoÊç tego podmiotu stanowi zagro˝enie dla prawid∏owego
funkcjonowania na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego obrotu instrumentami finansowymi
lub interesów inwestorów, Komisja mo˝e zakazaç podmiotowi prowadzàcemu zagraniczny rynek regulowany prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 14a ust. 1
lub w art. 117a ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
O podj´tej decyzji Komisja informuje Komisj´ Europejskà oraz organ nadzoru, który udzieli∏ temu
podmiotowi zezwolenia.

c) uchyla si´ ust. 3;

137) w art. 166:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 1a, cofnàç zezwolenie na prowadzenie rynku pozagie∏dowego, w przypadku gdy spó∏ka
prowadzàca rynek pozagie∏dowy:

w.

1) nie rozpocz´∏a prowadzenia dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem w terminie wskazanym w decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia;

2) przez okres co najmniej 6 miesi´cy nie
prowadzi∏a dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem;
3) otrzyma∏a zezwolenie na podstawie fa∏szywych oÊwiadczeƒ lub dokumentów
zaÊwiadczajàcych nieprawd´;

ww

4) przesta∏a spe∏niaç warunki, które by∏y
podstawà udzielenia zezwolenia;

5) prowadzi dzia∏alnoÊç z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujàcych
prowadzenie rynku pozagie∏dowego;
6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu;

7) narusza interesy uczestników obrotu.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 3 lub 5—7, Komisja mo˝e równie˝:
1) odstàpiç od zastosowania sankcji,
o której mowa w ust. 1, i na∏o˝yç na
spó∏k´ prowadzàcà rynek pozagie∏dowy kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
1 000 000 z∏ albo

3. Wydanie decyzji nast´puje
przeprowadzeniu rozprawy.

po

4. Rozstrzygni´cie, o którym mowa
w ust. 2, podlega og∏oszeniu
w Dzienniku Urz´dowym Komisji
Nadzoru Finansowego. Komisja
mo˝e nakazaç jego og∏oszenie
w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt podmiotu prowadzàcego zagraniczny rynek regulowany.
5. W przypadku zakazania prowadzenia dzia∏alnoÊci zgodnie z ust. 2,
podmiot prowadzàcy zagraniczny
rynek regulowany nie mo˝e podjàç
tej dzia∏alnoÊci przed up∏ywem
5 lat od dnia, w którym decyzja zakazujàca prowadzenia dzia∏alnoÊci
sta∏a si´ ostateczna, chyba ˝e Komisja wyrazi zgod´ na skrócenie
tego terminu.
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po

141) w art. 169:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rozstrzygni´cie Komisji podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja mo˝e nakazaç
jego og∏oszenie w dwóch dziennikach
ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt
zagranicznej firmy inwestycyjnej.”,

b) dodaje si´ ust. 10—12 w brzmieniu:

„10. W przypadku stwierdzenia przez Komisj´,
˝e zagraniczna firma inwestycyjna narusza przepisy, których przestrzeganie zgodnie z art. 118 pozostaje pod nadzorem
w∏aÊciwego organu w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, Komisja informuje ten organ nadzoru o stwierdzonych naruszeniach.

go

139) w art. 167:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przez okres co najmniej 6 miesi´cy nie prowadzi∏a dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem;”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W razie koniecznoÊci zabezpieczenia interesu publicznego Komisja mo˝e w decyzji
w sprawie cofni´cia zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej wskazaç
termin, w którym nast´puje zakoƒczenie
jej prowadzenia.”,
c) uchyla si´ ust. 6,
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Rozstrzygni´cie Komisji podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nadzoru Finansowego niezw∏ocznie po jego
podj´ciu. Komisja mo˝e nakazaç jego og∏oszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt firmy inwestycyjnej.”;

4. Wydanie decyzji nast´puje
przeprowadzeniu rozprawy.”;

l

6. W razie koniecznoÊci zabezpieczenia interesu publicznego Komisja
mo˝e — przed podj´ciem czynnoÊci okreÊlonych w ust. 1 i 2 — zawiesiç na okres nie d∏u˝szy ni˝
miesiàc, mo˝liwoÊç prowadzenia
przez podmiot prowadzàcy zagraniczny rynek regulowany dzia∏alnoÊci zgodnie z art. 14a ust. 1 lub
art. 117a ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informujàc
o tym jednoczeÊnie Komisj´ Europejskà oraz w∏aÊciwy organ nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim, który udzieli∏ zezwolenia temu podmiotowi.”;
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11. Je˝eli mimo Êrodków podj´tych przez organ nadzoru, który udzieli∏ zezwolenia zagranicznej firmie inwestycyjnej, dzia∏alnoÊç tej firmy stanowi zagro˝enie dla prawid∏owego funkcjonowania obrotu instrumentami finansowymi lub interesów
inwestorów, Komisja mo˝e, informujàc
ten organ nadzoru:

ww

w.

140) po art. 167 dodaje si´ art. 167a w brzmieniu:
„Art. 167a. 1. W przypadku gdy finansowa spó∏ka holdingowa narusza art. 103
ust. 1, Komisja mo˝e nakazaç
finansowej spó∏ce holdingowej
usuni´cie stwierdzonych naruszeƒ
przepisów lub przyczyn tych naruszeƒ, lub na∏o˝yç na finansowà
spó∏k´ holdingowà kar´ pieni´˝nà
do wysokoÊci 500 000 z∏.
2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, Komisja mo˝e równie˝
na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 500 000 z∏ na osoby zarzàdzajàce danà spó∏kà odpowiedzialne
za zaistnia∏e naruszenie.
3. W przypadku gdy spó∏ka holdingowa o dzia∏alnoÊci mieszanej lub
finansowa spó∏ka holdingowa
b´dàce podmiotem dominujàcym wobec domu maklerskiego
narusza
obowiàzki
okreÊlone
w art. 98a—98f, w tym w szczególnoÊci obowiàzki okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 94 ust. 1 pkt 5, Komisja mo˝e
na∏o˝yç na t´ spó∏k´ kar´ pieni´˝nà
do wysokoÊci 500 000 z∏.

1) zakazaç w ca∏oÊci albo w cz´Êci wykonywania dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
2) zawiesiç w ca∏oÊci albo w cz´Êci, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy,
prawo wykonywania dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, albo
3) zakazaç
prowadzenia
dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 117a ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11,
przepisy ust. 4—8 stosuje si´ odpowiednio.”;
142) po art. 169 dodaje si´ art. 169a w brzmieniu:
„Art. 169a. 1. W przypadku gdy spó∏ka prowadzàca rynek regulowany, dom maklerski, bank prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà lub zagraniczna
osoba prawna prowadzàca dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narusza przepisy regulujàce organizowanie rynku regulowanego lub prowadzenie
dzia∏alnoÊci maklerskiej, Komisja
mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç
kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
100 000 z∏ na osoby odpowiedzialne za zaistnia∏e naruszenia.
2. Wydanie decyzji nast´puje
przeprowadzeniu rozprawy.”;

po
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„Art. 170a. 1. W przypadku gdy spó∏ka, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2, narusza
przy wykonywaniu tych czynnoÊci
przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza
interesy jej uczestników, Komisja
mo˝e zakazaç wykonywania tych
czynnoÊci lub na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏.
2. Wydanie decyzji nast´puje
przeprowadzeniu rozprawy.

po

go

Art. 170b. 1. W przypadku gdy spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczeniowà narusza
przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza
interesy jej uczestników, Komisja
mo˝e cofnàç spó∏ce zezwolenie na
prowadzenie izby rozliczeniowej
lub na∏o˝yç na spó∏k´ kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏.

jego og∏oszenie w dwóch dziennikach
ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt
strony.”;
145) w art. 172 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rozstrzygni´cie, o którym mowa w ust. 1, Komisja w ca∏oÊci lub w cz´Êci og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nadzoru Finansowego lub nakazuje jego og∏oszenie w dwóch
dziennikach ogólnopolskich, na koszt strony,
chyba ˝e spowodowa∏oby to poniesienie
przez uczestników obrotu niewspó∏miernej
szkody lub narazi∏oby na powa˝ne niebezpieczeƒstwo rynki finansowe.”;
146) w art. 174:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na osob´ wymienionà w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a, która w czasie trwania okresu
zamkni´tego dokonuje czynnoÊci, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a, Komisja mo˝e na∏o˝yç, w drodze decyzji, kar´
pieni´˝nà do wysokoÊci 200 000 z∏.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rozstrzygni´cie, o którym mowa w ust. 1,
Komisja og∏asza w ca∏oÊci lub w cz´Êci
w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nadzoru
Finansowego lub nakazuje jego og∏oszenie
w dwóch dziennikach ogólnopolskich, na
koszt strony, chyba ˝e spowodowa∏oby to
poniesienie przez uczestników obrotu niewspó∏miernej szkody lub narazi∏oby na powa˝ne niebezpieczeƒstwo rynki finansowe.”;
147) w art. 175 uchyla si´ ust. 2;
148) w art. 176 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy emitent nie wykonuje lub
nienale˝ycie wykonuje obowiàzki, o których
mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególnoÊci wynikajàce z przepisów wydanych
na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja mo˝e:
1) wydaç decyzj´ o wykluczeniu papierów
wartoÊciowych z obrotu na rynku regulowanym albo
2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
1 000 000 z∏, albo
3) wydaç decyzj´ o wykluczeniu, na czas
okreÊlony lub bezterminowo, papierów
wartoÊciowych z obrotu na rynku regulowanym, nak∏adajàc jednoczeÊnie kar´ pieni´˝nà okreÊlonà w pkt 2.”;
149) po art. 176 dodaje si´ art. 176a w brzmieniu:
„Art. 176a. W przypadku gdy emitent lub wprowadzajàcy nie wykonuje lub nienale˝ycie wykonuje obowiàzki wynikajàce
z art. 5, Komisja mo˝e na∏o˝yç kar´
pieni´˝nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏.”;
150) art. 178 i 179 otrzymujà brzmienie:
„Art. 178. Kto bez wymaganego zezwolenia lub
upowa˝nienia zawartego w odr´bnych
przepisach albo nie b´dàc do tego
uprawnionym w inny sposób okreÊlony w ustawie, prowadzi dzia∏alnoÊç
w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi, podlega grzywnie do
5 000 000 z∏.

l

143) po art. 170 dodaje si´ art. 170a—170c w brzmieniu:
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2. Wydanie decyzji nast´puje
przeprowadzeniu rozprawy.

po
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Art. 170c. 1. W przypadku gdy spó∏ka prowadzàca izb´ rozrachunkowà narusza
przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza
interesy jej uczestników, Komisja
mo˝e cofnàç spó∏ce zezwolenie na
prowadzenie izby rozrachunkowej
lub na∏o˝yç na spó∏k´ kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏.
2. Wydanie decyzji nast´puje
przeprowadzeniu rozprawy.”;

w.

144) w art. 171:

po

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

ww

„2a. Komisja mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç
kar´, o której mowa w ust. 1, równie˝ na
osob´, która nabywa lub obejmuje akcje
przed up∏ywem terminu do zg∏oszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 24
ust. 3, art. 47 ust. 3 lub art. 106 ust. 3, lub
nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Komisj´, w którym nabycie lub obj´cie akcji
mo˝e zostaç dokonane, o którym mowa
w art. 24 ust. 3a pkt 2, art. 47 ust. 3a pkt 2
lub art. 106 ust. 3b pkt 2, lub dopuszcza
si´ tego czynu, dzia∏ajàc w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, 2
lub 2a, nast´puje po przeprowadzeniu rozprawy.
4. Rozstrzygni´cie Komisji podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja mo˝e nakazaç
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„1. W przypadku wyboru przez uprawnionego kompensaty w formie obligacji Skarbu Paƒstwa, ma
on obowiàzek wskazaç rachunek papierów
wartoÊciowych otwarty w ramach umowy o wykonywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Kompensata zobowiàzaƒ
Skarbu Paƒstwa w formie obligacji nast´puje
wy∏àcznie poprzez przekazanie ich na wskazany
rachunek.”.

l

Art. 179. Kto, b´dàc obowiàzany do zachowania
tajemnicy zawodowej, ujawnia lub wykorzystuje w obrocie instrumentami
finansowymi informacje stanowiàce
tajemnic´ zawodowà, podlega grzywnie do 1 000 000 z∏ albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, albo obu tym
karom ∏àcznie.”;
151) w art. 184 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wbrew nakazowi okreÊlonemu w art. 89 ust. 4
nie dokonuje przeniesienia papierów wartoÊciowych, innych instrumentów finansowych i Êrodków pieni´˝nych lub dokumentów zwiàzanych z prowadzeniem tych rachunków;”;

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.12)) w art. 17 w ust. 1e pkt 2
otrzymuje brzmienie:
„2) papierów wartoÊciowych lub nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 165, poz. 1316), o ile nabycie takie nastàpi∏o
w ramach zarzàdzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, równie˝ w przypadku
gdy zarzàdzanie portfelem odbywa si´ na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje t´ dzia∏alnoÊç na
podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartoÊciowych lub instrumentów finansowych na odr´bnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,”.

go

152) w art. 218:
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„2. Egzamin uzupe∏niajàcy jest przeprowadzany przez komisj´ egzaminacyjnà dla maklerów. Do przeprowadzania egzaminu uzupe∏niajàcego stosuje si´ odpowiednio
art. 128 ust. 1, 4, 9 i 10 w zakresie dotyczàcym egzaminu przed komisjà egzaminacyjnà dla maklerów, z zastrze˝eniem, ˝e zakres
tematyczny egzaminu uzupe∏niajàcego
obejmuje wy∏àcznie zagadnienia zwiàzane
z wykonywaniem czynnoÊci doradztwa inwestycyjnego.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

w.

1) wysokoÊç op∏at za egzamin uzupe∏niajàcy oraz tryb i warunki dokonywania
zwrotu wniesionych op∏at, majàc na
uwadze koszty przeprowadzania egzaminu oraz wydatki zwiàzane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnej;

2) regulamin przeprowadzania egzaminu
uzupe∏niajàcego, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia równego traktowania osób sk∏adajàcych egzamin, poufnoÊci sk∏adanego egzaminu oraz jego
sprawnej organizacji;

ww

3) sposób ustalania i wysokoÊç wynagrodzeƒ cz∏onków komisji egzaminacyjnej
za udzia∏ w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej, przeprowadzanie egzaminu
uzupe∏niajàcego oraz przygotowywanie
projektów pytaƒ na egzamin uzupe∏niajàcy, uwzgl´dniajàc zakres obowiàzków
poszczególnych cz∏onków komisji egzaminacyjnej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1990 r.
o zwrocie majàtku utraconego przez zwiàzki zawodowe i organizacje spo∏eczne w wyniku wprowadzenia
stanu wojennego (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 661,
z 1997 r. Nr 82, poz. 518, z 1998 r. Nr 162, poz. 1113
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 4. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 79, poz. 694,
z póên. zm.13)) w art. 81 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
———————
12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 141, poz. 888.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144,
poz. 900.

Dziennik Ustaw Nr 165
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„2) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finansowego, szczególne zasady rachunkowoÊci domów maklerskich, w tym zakres
informacji wykazywanych w sprawozdaniach
finansowych oraz odpowiednio w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapita∏owych oraz w sprawozdaniach z dzia∏alnoÊci,”.

l

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165,
poz. 1316)

v. p

Art. 5. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z póên.
zm.14)) w art. 5a:

— organizujàcy obrót prawami majàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw pochodzenia.”;

2) w art. 9l w ust. 4 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

1) w ust. 3 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

2) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„9) wskazanie podmiotu, który b´dzie organizowa∏ obrót prawami majàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji,”;
3) w art. 9m w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenia rejestru Êwiadectw pochodzenia
z kogeneracji przez podmiot prowadzàcy gie∏d´ towarowà w rozumieniu ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych
i organizujàcy na tej gie∏dzie obrót prawami
majàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji lub przez podmiot
prowadzàcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i organizujàcy obrót prawami majàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw
pochodzenia z kogeneracji;”;

go

„1a) spó∏ka, której Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 165, poz. 1316),”;

rcl
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„6. Obligacje niemajàce formy dokumentu mogà
byç równie˝ rejestrowane, na podstawie umowy zawartej przez emitenta z Krajowym Depozytem Papierów WartoÊciowych S.A., w depozycie papierów wartoÊciowych prowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
W takim przypadku do powstawania oraz przenoszenia praw z obligacji stosuje si´ przepisy
tej ustawy dotyczàce praw ze zdematerializowanych papierów wartoÊciowych.”.

4) w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) obrotu paliwami lub energià, z wy∏àczeniem:
obrotu paliwami sta∏ymi, obrotu energià elektrycznà za pomocà instalacji o napi´ciu poni˝ej 1 kV b´dàcej w∏asnoÊcià odbiorcy, obrotu
paliwami gazowymi, je˝eli roczna wartoÊç obrotu nie przekracza równowartoÊci 100 000 euro, obrotu gazem p∏ynnym, je˝eli roczna wartoÊç obrotu nie przekracza równowartoÊci
10 000 euro, oraz obrotu paliwami gazowymi
lub energià elektrycznà dokonywanego na
gie∏dzie towarowej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych lub rynku organizowanym
przez podmiot prowadzàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
przez towarowe domy maklerskie prowadzàce
dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi na podstawie ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, jak równie˝ obrotu ciep∏em, je˝eli moc
zamówiona przez odbiorców nie przekracza
5 MW.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

w.

1) w art. 9e:

a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) wskazanie podmiotu, który b´dzie organizowa∏ obrót prawami majàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw pochodzenia,”,
b) w ust. 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

ww

„5) wskazanie podmiotu, który b´dzie organizowa∏ obrót prawami majàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw pochodzenia,”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Rejestr Êwiadectw pochodzenia prowadzi
podmiot prowadzàcy:
1) gie∏d´ towarowà w rozumieniu ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych lub

———————
14)

Poz. 1316

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r.
Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183,
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104.
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

Art. 7. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.16))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.
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„6) podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
lub innà dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy;”;
2) w art. 151 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz mo˝e udzielaç po˝yczek papierów
wartoÊciowych b´dàcych przedmiotem obrotu
na rynku regulowanym.”;
3) w art. 152 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4. Z zastrze˝eniem ust. 5—8, nie narusza
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1:

1) udzielenie informacji w∏aÊciwym
w∏adzom nadzorczym dla celów
sprawowanego przez te w∏adze
nadzoru bankowego;

2) z∏o˝enie zawiadomienia o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa.

5. Udost´pnianie informacji stanowiàcych tajemnic´ zawodowà, obejmujàcych swym zakresem tajemnic´
bankowà, jest mo˝liwe wy∏àcznie
w trybie i na zasadach okreÊlonych
dla udost´pniania informacji stanowiàcych tajemnic´ bankowà.

go

„1. Pracowniczy fundusz mo˝e powierzyç, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, zarzàdzanie aktywami funduszu
podmiotowi, który na podstawie tych przepisów jest uprawniony do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza
liczba instrumentów finansowych, i posiada
zezwolenie na wykonywanie tej dzia∏alnoÊci.”.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
istnieje równie˝ po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1.

l

1) w art. 42 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1316

v. p
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Art. 8. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

rcl
.

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 7 lit. l otrzymuje brzmienie:

6. Udzielenie w∏aÊciwym w∏adzom nadzorczym paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim informacji stanowiàcych tajemnic´ zawodowà w∏aÊciwych w∏adz nadzorczych paƒstwa
cz∏onkowskiego mo˝e nastàpiç jedynie wówczas, gdy zapewniona b´dzie
ochrona tych informacji co najmniej
równowa˝na okreÊlonej w niniejszym
artykule.

„l) Êwiadczenia us∏ug polegajàcych na wykonywaniu zleceƒ na rynku pieni´˝nym,”;

ww

w.

2) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Przewodniczàcy Komisji Nadzoru
Finansowego, jego zast´pcy, cz∏onkowie Komisji Nadzoru Finansowego,
pracownicy Urz´du Komisji Nadzoru
Finansowego i osoby zatrudnione
w Urz´dzie Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie umowy o dzie∏o,
umowy zlecenia albo innych umów
o podobnym charakterze, sà obowiàzani do zachowania tajemnicy zawodowej.
2. Tajemnic´ zawodowà, o której mowa
w ust. 1, stanowià wszystkie uzyskane lub wytworzone w zwiàzku ze
sprawowaniem nadzoru bankowego
informacje, których udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mog∏oby
naruszyç chroniony prawem interes
podmiotów, których te informacje
bezpoÊrednio lub poÊrednio dotyczà
lub utrudniç sprawowanie nadzoru
bankowego.
———————
17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157,
poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769.

7. Uzyskane od w∏aÊciwych w∏adz nadzorczych informacje stanowiàce tajemnic´ zawodowà tych w∏adz mogà
byç udzielane jedynie po uzyskaniu
zgody tych w∏adz i dla celów okreÊlonych tà zgodà.
8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie
jest wymagana je˝eli informacje uzyskane od w∏aÊciwych w∏adz nadzorczych paƒstwa cz∏onkowskiego sà
przekazywane w∏aÊciwym w∏adzom
nadzorczym innych paƒstw cz∏onkowskich lub udzielenie informacji
jest niezb´dne dla celów wykonywania nadzoru bankowego.
9. Osoby inne ni˝ wymienione w ust. 1,
które zapozna∏y si´ z informacjami
stanowiàcymi tajemnic´ zawodowà,
w szczególnoÊci w przypadkach,
o których mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 7
i 8, obowiàzane sà do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile z przepisów
odr´bnych nie wynika obowiàzek dalszego udzielania tych informacji.

10. Przepisy ust. 1—9 stosuje si´ równie˝
do informacji zawartych w dokumentacji przej´tej przez Urzàd Komisji
Nadzoru Finansowego w wyniku realizacji porozumienia zawartego na
podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.”;
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7) w art. 131 uchyla si´ ust. 7;
8) w art. 133 w ust. 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) zgodnoÊci dzia∏alnoÊci prowadzonej przez
banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, niniejszej
ustawy oraz statutem.”;

l

a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) dokumenty, o których mowa w art. 82 ust. 2
pkt 2—5 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, odpowiadajàce zakresowi czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1—7 tej ustawy, które bank zamierza wykonywaç zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy;”,

v. p

3) w art. 31:

9) w art. 138 w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) siedzib´, przedmiot dzia∏ania i zakres dzia∏alnoÊci banku z uwzgl´dnieniem czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1—7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywaç zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy;”;

„3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmian´
statutu banku przepis art. 31 ust. 2 pkt 3a oraz
art. 33 stosuje si´ odpowiednio.”;
5) w art. 89:

Art. 9. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) umowy po˝yczki pieni´dzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,”;

rcl
.

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bank informuje Komisj´ Nadzoru Finansowego o zamierzonym programie emisji papierów wartoÊciowych na 30 dni przed terminem emisji, wskazujàc warunki i wartoÊç
programu emisji.”,

6) w art. 90:

„W razie stwierdzenia, ˝e bank nie realizuje zaleceƒ okreÊlonych w ust. 1 lub nakazów okreÊlonych w ust. 2, a tak˝e gdy dzia∏alnoÊç banku jest
wykonywana z naruszeniem prawa lub statutu
albo stwarza zagro˝enie dla interesów posiadaczy
rachunków bankowych lub uczestników obrotu
instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru
Finansowego, po uprzednim upomnieniu na
piÊmie, mo˝e:”.

go

4) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

b) uchyla si´ ust. 3;

Poz. 1316

w.

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Banki mogà emitowaç bankowe papiery
wartoÊciowe, niemajàce formy dokumentu,
które sà rejestrowane w depozycie prowadzonym przez bank emitujàcy te papiery,
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A., spó∏k´, której Krajowy Depozyt
Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub firm´ inwestycyjnà.”,

ww

b) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Bankowe papiery wartoÊciowe w formie
zdematerializowanej mogà byç równie˝ rejestrowane, na podstawie umowy zawartej
przez bank z Krajowym Depozytem Papierów WartoÊciowych S.A. albo spó∏kà, której
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w depozycie papierów wartoÊciowych
prowadzonym zgodnie z przepisami tej
ustawy. W takim przypadku do powstawania oraz przenoszenia praw z bankowych
papierów wartoÊciowych stosuje si´ przepisy tej ustawy dotyczàce praw ze zdematerializowanych papierów wartoÊciowych.”;

2) w art. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) sprzeda˝ praw majàtkowych b´dàcych instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316) firmom inwestycyjnym, bàdê za ich poÊrednictwem, oraz sprzeda˝ tych praw dokonywanà
w ramach obrotu zorganizowanego;”.

Art. 10. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z póên. zm.18)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2:
a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) instrumentach finansowych — rozumie si´
przez to instrumenty finansowe, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2009 r. Nr 165, poz. 1316);”,
b) w pkt 2:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„towarach gie∏dowych — rozumie si´ przez
to dopuszczone do obrotu na danej gie∏dzie
towarowej lub do obrotu organizowanego
zgodnie z odr´bnymi przepisami:”,

———————
18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.
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e) nieb´dàce instrumentami finansowymi
prawa majàtkowe, których cena zale˝y
bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny lub
wartoÊci oznaczonych co do gatunku
rzeczy, okreÊlonych rodzajów energii,
mierników i limitów wielkoÊci produkcji,
emisji zanieczyszczeƒ lub praw majàtkowych, o których mowa w lit. d;”,
c) uchyla si´ pkt 7,

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 3,
c) uchyla si´ ust. 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4,
mogà byç wy∏àcznie stronami zawieranych
na w∏asny rachunek transakcji gie∏dowych,
których przedmiotem sà towary gie∏dowe
b´dàce: energià elektrycznà, limitami wielkoÊci produkcji lub emisji zanieczyszczeƒ,
prawami majàtkowymi, o których mowa
w art. 2 pkt 2 lit. d, lub nieb´dàcymi instrumentami finansowymi prawami majàtkowymi, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub
poÊrednio od ceny lub wartoÊci energii elektrycznej, po spe∏nieniu warunków, o których
mowa w art. 50b ust. 1.”,

go

d) uchyla si´ pkt 15;
2) w art. 3:

niezb´dne do wykonywania zadaƒ zwiàzanych z wykorzystaniem Êrodków systemu,
o którym mowa w art. 15 ust. 5 pkt 2, zgodnie z jego celem.”,

l

— lit. d i e otrzymujà brzmienie:
„d) prawa majàtkowe wynikajàce ze Êwiadectw pochodzenia, o których mowa
w art. 9e ust. 1 i art. 9l ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.19)),

Poz. 1316

v. p
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e) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) maklera papierów wartoÊciowych — je˝eli
przedmiotem transakcji sà towary gie∏dowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.”,

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Transakcja gie∏dowa dokonana przez podmioty inne ni˝ okreÊlone w ust. 3 lub z naruszeniem ust. 6—9 jest niewa˝na.”;

w.

rcl
.

„1. O ile przepisy innych ustaw nie stanowià
inaczej, proponowanie nabycia lub nabywanie nieb´dàcych instrumentami finansowymi praw majàtkowych, których cena zale˝y
bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny lub
wartoÊci oznaczonych co do gatunku rzeczy,
okreÊlonych rodzajów energii, mierników
i limitów wielkoÊci produkcji lub emisji zanieczyszczeƒ, lub od ceny lub wartoÊci praw
majàtkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2
lit. d, przy wykorzystaniu Êrodków masowego przekazu, albo w inny sposób, je˝eli propozycja jest skierowana do wi´cej ni˝
300 osób albo do nieoznaczonego adresata,
z wyjàtkiem proponowania nabycia praw
w post´powaniu likwidacyjnym, upad∏oÊciowym lub egzekucyjnym, mo˝e byç dokonywane pod warunkiem uprzedniego wprowadzenia tych praw do obrotu gie∏dowego
i wy∏àcznie za poÊrednictwem gie∏dy.”,
b) uchyla si´ ust. 4;

3) w art. 7 w ust. 2 w pkt 9 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) 6 domów maklerskich lub towarowych domów
maklerskich — w przypadku gdy przedmiotem
obrotu na gie∏dzie majà byç towary gie∏dowe,
o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.”;
4) w art. 9:

ww

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrze˝eniem art. 5 ust. 3a, stronami
transakcji gie∏dowych mogà byç wy∏àcznie
podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3,
oraz gie∏dowa izba rozrachunkowa, Krajowy
Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.,
zwany dalej „Krajowym Depozytem”, i spó∏ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi — w zakresie, w jakim jest to
———————
19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

5) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczególny tryb i warunki wprowadzania do obrotu gie∏dowego praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, w tym
równie˝ kryteria, jakie muszà spe∏niaç
te prawa, aby mog∏y byç przedmiotem
obrotu, oraz szczególne warunki, jakie
w tym przypadku sà obowiàzane spe∏niaç osoby zobowiàzane do realizacji
tych praw,
2) zakres obowiàzków informacyjnych
— tak, aby zapewniç nabywcom tych
praw podstawowe dane niezb´dne do
oceny ryzyka zwiàzanego z inwestowaniem w te prawa oraz odpowiedni poziom bezpieczeƒstwa w zakresie realizacji
zobowiàzaƒ wynikajàcych z tych praw.”;
6) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zezwolenie na prowadzenie gie∏dy, na której
przedmiotem obrotu sà prawa majàtkowe,
o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, bàdê zezwolenie na dopuszczenie do obrotu na istniejàcej gie∏dzie praw majàtkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, wydaje si´
z zastrze˝eniem warunku utworzenia
z udzia∏em wnioskodawcy, jako za∏o˝yciela
i akcjonariusza, gie∏dowej izby rozrachunkowej i podj´cia przez t´ izb´ dzia∏alnoÊci
w okreÊlonym terminie.”,
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1316

10) w art. 30:

7) w art. 15 w ust. 5 uchyla si´ pkt 3;
8) art. 18 otrzymuje brzmienie:

l

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Tytu∏u „makler gie∏d towarowych” mogà
u˝ywaç wy∏àcznie osoby, które spe∏niajà jeden z warunków okreÊlonych w ust. 1 lub 2.”;
11) uchyla si´ art. 34, art. 34a, art. 35 i art. 36;
12) w art. 38:

a) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) oferowaniu w obrocie gie∏dowym towarów gie∏dowych, o których mowa w art. 2
pkt 2 lit. e,”,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) poÊrednictwie w nabywaniu lub zbywaniu towarów gie∏dowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, w obrocie na zagranicznych gie∏dach towarowych.”,

go

„Art. 18. 1. Funkcj´ gie∏dowej izby rozrachunkowej mo˝e pe∏niç Krajowy Depozyt lub
spó∏ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. W przypadku gdy przedmiotem obrotu
na danej gie∏dzie b´dà prawa, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, a funkcj´ gie∏dowej izby rozrachunkowej pe∏ni podmiot, o którym mowa w ust. 1,
zezwolenie na prowadzenie gie∏dy,
o którym mowa w art. 14 ust. 1, mo˝e
byç wydane, je˝eli wnioskodawca do∏àczy do wniosku umow´ z tym podmiotem w przedmiocie rozliczania
transakcji gie∏dowych wraz z regulaminem, o którym mowa w ust. 4.
3. Do rozliczania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, transakcji gie∏dowych w ramach wykonywania funkcji
gie∏dowej izby rozrachunkowej stosuje si´ odpowiednio art. 15 i 17, a w pozosta∏ym zakresie — przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W przypadku gdy funkcj´ gie∏dowej
izby rozrachunkowej pe∏ni podmiot,
o którym mowa w ust. 1, prawa i obowiàzki cz∏onków gie∏dowej izby rozrachunkowej oraz zasady rozliczania
transakcji gie∏dowych okreÊla odr´bny
regulamin, uchwalony przez rad´ nadzorczà danego podmiotu na wniosek
jego zarzàdu. Regulamin ten zawiera
w szczególnoÊci elementy, o których
mowa w art. 16 ust. 2.
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4,
jak równie˝ jego zmiany wymagajà zatwierdzenia przez Komisj´. Komisja
odmawia zatwierdzenia regulaminu
albo jego zmiany, je˝eli ich treÊç by∏aby sprzeczna z prawem lub mog∏aby
naruszyç bezpieczeƒstwo obrotu.”;

a) uchyla si´ ust. 3,

v. p

„4. Poza wnioskodawcà akcjonariuszami gie∏dowej izby rozrachunkowej mogà byç wy∏àcznie spó∏ki prowadzàce gie∏d´, akcjonariusze spó∏ki prowadzàcej gie∏d´, banki,
Skarb Paƒstwa, Krajowy Depozyt oraz spó∏ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.”;

b) uchyla si´ ust. 3;

13) art. 38a otrzymuje brzmienie:

ww

w.

rcl
.

„Art. 38a. Przez oferowanie w obrocie gie∏dowym
towarów gie∏dowych rozumie si´ poÊrednictwo w zbywaniu towarów gie∏dowych, o których mowa w art. 2 pkt 2
lit. e, wprowadzanych do obrotu na
gie∏dzie towarowej.”;

9) w art. 28 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podj´ciu wykonywania zawodu wraz ze wskazaniem sposobu i miejsca wykonywania zawodu;”;

14) art. 38d otrzymuje brzmienie:
„Art. 38d. Przez zarzàdzanie cudzym pakietem
praw majàtkowych na zlecenie rozumie
si´ odp∏atne podejmowanie i realizacj´
decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy, w ramach pozostawionych
przez zleceniodawc´ do dyspozycji zarzàdzajàcego Êrodków pieni´˝nych
i praw majàtkowych, o których mowa
w art. 2 pkt 2 lit. e.”;

15) w art. 39 w ust. 2 uchyla si´ pkt 6;
16) w art. 46 uchyla si´ pkt 4;
17) w art. 50b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3
pkt 4, mogà zawieraç na gie∏dzie, we w∏asnym imieniu, transakcje, których przedmiotem sà towary gie∏dowe b´dàce: energià
elektrycznà, limitami wielkoÊci produkcji
i emisji zanieczyszczeƒ, prawami majàtkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d,
lub nieb´dàcymi instrumentami finansowymi prawami majàtkowymi, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny
lub wartoÊci energii elektrycznej, pod warunkiem zatrudnienia maklera gie∏d towarowych, w celu reprezentowania tych podmiotów w transakcjach gie∏dowych, oraz:
1) zawarcia z towarowym domem maklerskim, b´dàcym cz∏onkiem gie∏dowej izby
rozrachunkowej umowy o rozliczanie
transakcji albo
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b) w pkt 3 dodaje si´ lit. i w brzmieniu:

2) uzyskania zezwolenia Komisji na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów gie∏dowych.”,

„i) spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;”;

l

b) uchyla si´ ust. 3,

20) w art. 55b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rzecznikowi dyscyplinarnemu lub sàdowi dyscyplinarnemu stowarzyszenia zrzeszajàcego
maklerów gie∏d towarowych w liczbie stanowiàcej co najmniej 20 % ogó∏u maklerów
gie∏d towarowych wykonujàcych zawód, wy∏àcznie w zakresie niezb´dnym do ustalenia,
na potrzeby post´powania dyscyplinarnego,
naruszenia zasad etyki zawodowej przez maklera gie∏d towarowych, b´dàcego cz∏onkiem
tego stowarzyszenia;”;

go

18) art. 50c otrzymuje brzmienie:

v. p

c) w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) umow´, w której gie∏dowa izba rozrachunkowa, Krajowy Depozyt albo spó∏ka, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, zobowià˝e si´ do rozliczania transakcji zawartych przez wnioskodawc´, pod warunkiem
uzyskania przez wnioskodawc´ zezwolenia
na prowadzenie rachunków lub rejestrów
towarów gie∏dowych.”;

Poz. 1316

„Art. 50c. Og∏oszenie upad∏oÊci, otwarcie post´powania uk∏adowego, wszcz´cie post´powania egzekucyjnego lub wydanie
innego orzeczenia lub decyzji o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci:

„1. Wprowadzajàcy towar gie∏dowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, do obrotu gie∏dowego
odpowiada za szkod´ wyrzàdzonà wskutek wady towaru gie∏dowego, chyba ˝e ani on, ani
osoby, za które odpowiada, nie ponoszà winy.”;

22) w art. 56a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

rcl
.

1) uczestnika Krajowego Depozytu lub
spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, o ile wykonuje on zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie towarami
gie∏dowymi,

21) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto z naruszeniem art. 3 ust. 1 proponuje nabycie lub nabywa nieb´dàce instrumentami
finansowymi prawa majàtkowe, których cena
zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny
lub wartoÊci oznaczonych co do gatunku rzeczy, okreÊlonych rodzajów energii, mierników
i limitów wielkoÊci produkcji lub emisji zanieczyszczeƒ, lub od ceny lub wartoÊci praw majàtkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d,
podlega grzywnie do 1 000 000 z∏ albo karze
pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu tym
karom ∏àcznie.”;

2) cz∏onka gie∏dowej izby rozrachunkowej

ww

w.

— skutkujàcych zawieszeniem lub ograniczeniem dokonywania przez te podmioty sp∏aty zad∏u˝enia albo ograniczajàcych zdolnoÊç swobodnego rozporzàdzania mieniem, nie wywo∏uje skutków
prawnych wobec Êrodków znajdujàcych
si´ na rachunku lub w rejestrze towarów gie∏dowych, koncie depozytowym,
rachunku pieni´˝nym lub rachunku
bankowym tych podmiotów, s∏u˝àcym
do realizacji rozliczeƒ transakcji w zakresie, w jakim Êrodki te sà potrzebne do
rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie, spó∏ce, której Krajowy Depozyt
przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi,
albo w gie∏dowej izbie rozrachunkowej,
chocia˝by
post´powanie
zosta∏o
wszcz´te albo inne orzeczenie lub decyzja zosta∏a wydana przed jej rozliczeniem.”;

19) w art. 53 w ust. 1:
a) uchyla si´ pkt 2a,

23) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto, b´dàc odpowiedzialnym za informacje zawarte w dokumencie zwiàzanym z wprowadzaniem do obrotu gie∏dowego praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w sposób
istotny wp∏ywajàce na treÊç informacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1505, z póên. zm.20)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.
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2) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje si´ w przypadku transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”;
3) w art. 21 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do
banków, oddzia∏ów zagranicznych instytucji kredytowych i oddzia∏ów banków zagranicznych,
zak∏adów ubezpieczeƒ i g∏ównych oddzia∏ów
zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ oraz
w stosunku do firm inwestycyjnych i banków
powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zagranicznych osób prawnych prowadzàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, jak równie˝
w stosunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, Krajowego
Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. oraz
spó∏ki, której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;”;

ww

w.

rcl
.

go

„1) instytucji obowiàzanej — rozumie si´ przez to
banki, Narodowy Bank Polski — w zakresie,
w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób
prawnych, sprzeda˝ numizmatów, skup z∏ota
i wymian´ zniszczonych Êrodków p∏atniczych
na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61,
poz. 410), oddzia∏y banków zagranicznych, instytucje pieniàdza elektronicznego, oddzia∏y
zagranicznych instytucji pieniàdza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç na podstawie ustawy
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p∏atniczych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119), firmy
inwestycyjne i banki powiernicze w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316), zagraniczne osoby prawne prowadzàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç
maklerskà w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi i towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 769) oraz spó∏ki handlowe, o których mowa w art. 50a ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych, Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. — w zakresie, w jakim prowadzi rachunki papierów wartoÊciowych, oraz spó∏ka, której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi — w zakresie, w jakim prowadzi
rachunki papierów wartoÊciowych, podmioty
prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zak∏ady ubezpieczeƒ, g∏ówne oddzia∏y
zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe, paƒstwowe przedsi´biorstwo
u˝ytecznoÊci publicznej Poczta Polska, notariuszy w zakresie czynnoÊci notarialnych dotyczàcych obrotu wartoÊciami majàtkowymi, adwokatów wykonujàcych zawód, radców prawnych wykonujàcych zawód poza stosunkiem
pracy, prawników zagranicznych Êwiadczàcych pomoc prawnà poza stosunkiem pracy,
bieg∏ych rewidentów wykonujàcych zawód,
doradców podatkowych wykonujàcych zawód, podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç kantorowà, przedsi´biorców prowadzàcych: domy
aukcyjne, antykwariaty, dzia∏alnoÊç leasingowà lub factoringowà, dzia∏alnoÊç w zakresie:
obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi

i pó∏szlachetnymi, sprzeda˝y komisowej,
udzielania po˝yczek pod zastaw (lombardy)
lub poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami oraz fundacje;”;

l

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1316

v. p
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4) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego upowa˝nionych —
wy∏àcznie w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem nadzoru bankowego, w sprawach
zwiàzanych z wykonywaniem nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
zagranicznych osób prawnych prowadzàcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie obrotu towarami
gie∏dowymi, towarowych domów maklerskich
w rozumieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych oraz w stosunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw
funduszy inwestycyjnych, Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. oraz spó∏ki,
której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;”.

Art. 12. W ustawie z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiàzaƒ Skarbu
Paƒstwa wynikajàcych z orzeczeƒ Spo∏ecznej Komisji
Rewindykacyjnej (Dz. U. Nr 42, poz. 470) w art. 2
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) wskazaç rachunek papierów wartoÊciowych
otwarty w ramach umowy o wykonywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na który majà zostaç przekazane obligacje
Skarbu Paƒstwa.”.

l

izby rozliczeniowej ani uczestnika poÊredniego, je˝eli tacy wyst´pujà, okreÊlajàce zasady realizacji przez tych
uczestników zleceƒ rozrachunku, o których mowa w art. 1 pkt 12 lit. a), gdy
uznanie takie jest zasadne ze wzgl´du
na ryzyko systemowe.

v. p

Art. 13. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci
i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U.
Nr 123, poz. 1351, z póên. zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

2. Komisja Nadzoru Finansowego, zwana
dalej „KNF”, mo˝e, w indywidualnych
przypadkach, uznaç za system rozrachunku papierów wartoÊciowych podlegajàce prawu polskiemu prawne powiàzania pomi´dzy dwoma uczestnikami,
nie uwzgl´dniajàc agenta rozrachunkowego, partnera centralnego, izby rozliczeniowej ani uczestnika poÊredniego,
je˝eli tacy wyst´pujà, okreÊlajàce zasady realizacji przez tych uczestników zleceƒ rozrachunku, o których mowa
w art. 1 pkt 12 lit. b), gdy uznanie takie
jest zasadne ze wzgl´du na ryzyko systemowe.”;

1) w art. 1:
a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

go

„1) system p∏atnoÊci — podlegajàce prawu polskiemu prawne powiàzania pomi´dzy co
najmniej trzema instytucjami, w tym co najmniej jednà z instytucji, o których mowa
w pkt 5 lit. a)—e) lub lit. h), z wy∏àczeniem
uczestnika poÊredniego, w ramach których
obowiàzujà wspólne dla tych uczestników
zasady realizacji ich zleceƒ rozrachunku,
o których mowa w pkt 12 lit. a), z zastrze˝eniem art. 2a,

Poz. 1316

„Art. 2a. Prezes NBP w odniesieniu do systemów
p∏atnoÊci, a KNF w odniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych mo˝e uznaç, ˝e ze wzgl´du na ryzyko systemowe uczestnicy poÊredni sà
uznani za uczestników, pod warunkiem
˝e uczestnicy poÊredni sà znani systemowi.”;

rcl
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2) system rozrachunku papierów wartoÊciowych — podlegajàce prawu polskiemu
prawne powiàzania pomi´dzy co najmniej
trzema instytucjami, w tym co najmniej jednà z instytucji, o których mowa w pkt 5
lit. a)—e) lub lit. h), z wy∏àczeniem uczestnika
poÊredniego, w ramach których obowiàzujà
wspólne dla tych uczestników zasady realizacji ich zleceƒ rozrachunku, o których mowa
w pkt 12 lit. b), z zastrze˝eniem art. 2a,”,

3) po art. 2 dodaje si´ art. 2a w brzmieniu:

4) w art. 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) KNF, je˝eli decyzja dotyczy uczestnika systemu
rozrachunku papierów wartoÊciowych,”;

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

5) w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Przepisy art. 4—7 i art. 11—14 ustawy oraz
art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 66 i art. 67, art. 80
i art. 135—137 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535, z póên. zm.22)) stosuje si´ do
systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych prowadzonych na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, do innych systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych prowadzonych
przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. lub przez spó∏k´, której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz do systemów prowadzonych przez NBP.

w.

„11) papiery wartoÊciowe — papiery wartoÊciowe oraz inne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy, o której mowa
w pkt 5 lit. d),”,
c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

ww

„19) podmiot prowadzàcy system — partner
centralny, agent rozrachunkowy oraz izba
rozliczeniowa, w tym w szczególnoÊci izba
rozliczeniowa lub izba rozrachunkowa
dzia∏ajàca na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, lub inny podmiot okreÊlajàcy wspólne dla uczestników systemu zasady realizacji ich zleceƒ rozrachunku.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Prezes NBP mo˝e, w indywidualnych
przypadkach, uznaç za system p∏atnoÊci
podlegajàce prawu polskiemu prawne
powiàzania pomi´dzy dwoma uczestnikami, nie uwzgl´dniajàc agenta rozrachunkowego, partnera centralnego,

———————
21)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r.
Nr 64, poz. 594 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719
i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

———————
22)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 606 i Nr 116, poz. 731.
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6) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

7) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

10) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. Do decyzji, o których mowa w art. 2,
art. 2a, art. 16 i art. 18 stosuje si´ odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu post´powania administracyjnego.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 29 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 165, poz. 1316) lub innà dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
w rozumieniu tej ustawy;”;

go

„2. Prowadzenie systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych, z wyjàtkiem systemów
prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. lub przez spó∏k´, której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
oraz systemów prowadzonych przez NBP, wymaga zezwolenia KNF, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi.”;

2) nie zapewniajà sprawnego lub bezpiecznego funkcjonowania systemu.”;

l

2. Przepisy art. 4—7 i art. 11—14 ustawy oraz
art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 66 i art. 67, art. 80
i art. 135—137 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, stosuje
si´ tak˝e do systemów innych ni˝ systemy
wskazane w ust. 1, wskazanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych,
w drodze rozporzàdzenia, wydanego po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego oraz KNF.”;

Poz. 1316

v. p

Dziennik Ustaw Nr 165

2) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W celu ustalenia sk∏adu akcjonariuszy zak∏adu
ubezpieczeƒ, Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A., spó∏ka, której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, firmy inwestycyjne i banki powiernicze w rozumieniu tej ustawy, majà obowiàzek, na ˝àdanie zak∏adu ubezpieczeƒ b´dàcego spó∏kà publicznà i na jego koszt, w terminie 30 dni od dnia zg∏oszenia ˝àdania, przekazaç zak∏adowi ubezpieczeƒ informacj´ o posiadaniu przez poszczególnych akcjonariuszy akcji tego zak∏adu ubezpieczeƒ w liczbie zapewniajàcej co najmniej 5 % ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu.”;

rcl
.

„1. Post´powanie w sprawie uzyskania zgody,
o której mowa w art. 16 ust. 1, wszczyna si´ na
wniosek podmiotu zamierzajàcego prowadziç
system.”;
8) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Podmioty inne ni˝ NBP, zamierzajàce
dokonaç prawnych powiàzaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1, przekazujà
do Prezesa NBP, najpóêniej na 2 miesiàce przed planowanym terminem
dokonania tych powiàzaƒ, dokumenty zawierajàce ich treÊç, wskazujàce:

w.

1) zasady przekazywania i wykonywania zleceƒ rozrachunku;
2) zakres wzajemnej odpowiedzialnoÊci podmiotów uczestniczàcych
w tych powiàzaniach.

ww

2. W razie uznania przez Prezesa NBP
prawnych powiàzaƒ, o których mowa
w ust. 1, za system p∏atnoÊci, podmioty zamierzajàce dokonaç tych powiàzaƒ sà zobowiàzane do ich uzupe∏nienia o wskazanie momentu
wprowadzenia zlecenia rozrachunku
do systemu oraz momentu, od którego zlecenie rozrachunku nie mo˝e zostaç odwo∏ane przez uczestnika lub
osob´ trzecià; przepisy art. 16 ust. 3,
art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 i 3
stosuje si´ odpowiednio.”;

9) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zgody, o której mowa w art. 16 ust. 1, odmawia si´, je˝eli zasady funkcjonowania systemu:
1) sà niezgodne z przepisami prawa polskiego
lub

3) w art. 214a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmiot partycypujàcy jest to podmiot dominujàcy lub inny podmiot, który posiada znaczàcy udzia∏ kapita∏owy, lub podmiot powiàzany z podmiotem, w taki sposób, ˝e mo˝e on
podjàç inne dzia∏ania, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.24)).”.
———————
23)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48,
poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167,
poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82,
poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769.
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144,
poz. 900.
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wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.26)) nie obejmuje wchodzàcych
w sk∏ad tego przedsi´biorstwa zezwoleƒ, ani zgód udzielonych przez Komisj´
oraz wpisów do rejestrów uzyskanych
na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych.”;

l

Art. 15. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116,
poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119) w art. 8:

v. p

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z podmiotem prowadzàcym dzia∏alnoÊç maklerskà o Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na
wykonywaniu zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartoÊciowych oraz rachunku pieni´˝nego, albo”,

Poz. 1316

4) w art. 21 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:

„11. Wymiana informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci firm inwestycyjnych, podmiotów organizujàcych rynek regulowany lub zawieranych
transakcji, których przedmiotem sà instrumenty finansowe, nast´puje w trybie okreÊlonym w art. 14 i 15 rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
wprowadzajàcego Êrodki wykonawcze do
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiàzaƒ
przedsi´biorstw inwestycyjnych w zakresie
prowadzenia rejestrów, sprawozdaƒ z transakcji, przejrzystoÊci rynkowej, dopuszczania
instrumentów finansowych do obrotu oraz
poj´ç zdefiniowanych na potrzeby tej˝e dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006,
str. 1).”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

go

„4. Oszcz´dzajàcy mo˝e gromadziç Êrodki na IKE
w ramach umowy o Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na wykonywaniu zleceƒ nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartoÊciowych i rachunku pieni´˝nego zawartej przed dniem
podpisania umowy o prowadzenie IKE, pod
warunkiem ˝e Êrodki gromadzone na IKE sà
odr´bnie ewidencjonowane.”.

rcl
.

Art. 16. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1537, z póên. zm.25)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rynek us∏ug Êwiadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje wspólnego inwestowania — w zakresie, w jakim do tych us∏ug
i podmiotów stosuje si´ przepisy ustawy,
o której mowa w pkt 3, oraz”;
2) w art. 5:
a) uchyla si´ pkt 3,

5) w art. 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa
w art. 5 pkt 1—6c i 8—15,”;

6) po art. 37 dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Upowa˝nieni pracownicy urz´du Komisji mogà przeprowadziç w domu
maklerskim wizyt´ nadzorczà w zakresie badania i oceny nadzorczej
przestrzegania przez dom maklerski
przepisów dotyczàcych adekwatnoÊci
kapita∏owej.

w.

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Krajowy Depozyt
wych S.A.,”,

Papierów

WartoÊcio-

c) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a—6c w brzmieniu:
„6a) spó∏ki prowadzàce izb´ rozliczeniowà,

ww

6b) spó∏ki prowadzàce izb´ rozrachunkowà,

6c) spó∏ka, której Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”;

3) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. CzynnoÊç prawna majàca za przedmiot
przedsi´biorstwo w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cy-

———————
25)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217 oraz
z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

———————
26)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91,
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r.
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731.
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go z pisemnym ˝àdaniem dokonania blokady prowadzonego przez ten podmiot:
1) rachunku papierów wartoÊciowych,
2) innego rachunku, na którym sà zapisywane instrumenty finansowe nieb´dàce papierami wartoÊciowymi,
3) rachunku pieni´˝nego
— na okres nie d∏u˝szy ni˝ 48 godzin od momentu wskazanego w ˝àdaniu. RównoczeÊnie z ˝àdaniem Przewodniczàcy Komisji lub
jego zast´pca sk∏ada zawiadomienie o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa, za∏àczajàc informacje i dokumenty dotyczàce blokowanego rachunku.
2. Przez blokad´ rachunku, o której mowa
w ust. 1, rozumie si´ czasowe uniemo˝liwienie dysponowania i korzystania z ca∏oÊci lub
cz´Êci instrumentów finansowych lub Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na rachunku, w tym równie˝ przez podmiot nadzorowany, z wy∏àczeniem dokonania rozliczeƒ
w instrumentach finansowych lub Êrodkach
pieni´˝nych wynikajàcych z transakcji zawartych i zobowiàzaƒ wynikajàcych z nabytych instrumentów finansowych przed otrzymaniem ˝àdania, o którym mowa w ust. 1.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Pisemne ˝àdanie, o którym mowa w ust. 1,
powinno zawieraç dat´ wystàpienia z ˝àdaniem, zakres oraz termin dokonania blokady rachunku.”.

v. p

l

2. Wizyta nadzorcza mo˝e byç tak˝e
przeprowadzona w przypadku post´powaƒ dotyczàcych wydania
przez Komisj´ zgód, o których mowa w art. 98a ust. 4 i 5 oraz
art. 105—105d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Do wizyty nadzorczej stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 27 ust. 4, art. 28,
art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30—32
i art. 34.
4. Czas trwania wizyty nadzorczej nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce.

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

go

5. Za dzieƒ zakoƒczenia wizyty nadzorczej uwa˝a si´ dzieƒ, w którym dokonana zosta∏a ostatnia czynnoÊç w siedzibie domu maklerskiego. O zakoƒczeniu wizyty nadzorczej niezw∏ocznie pisemnie informuje si´ dom maklerski, w którym przeprowadzana
by∏a wizyta nadzorcza.”;
7) w art. 38:

Poz. 1316

rcl
.

„4. Do z∏o˝enia pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ oraz do wydania dokumentu lub innego noÊnika informacji mo˝na wezwaç ka˝dego, kto dysponuje okreÊlonà wiedzà, dokumentem lub noÊnikiem. Przepis art. 30
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W toku post´powania wyjaÊniajàcego do
czynnoÊci podejmowanych wobec podmiotów, o których mowa w art. 5 pkt 1—15
i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wystawców instrumentów finansowych nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi stosuje si´ odpowiednio art. 32 i art. 33.”,

ww

w.

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) od podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi telekomunikacyjne — udost´pnienia informacji,
stanowiàcych tajemnic´ telekomunikacyjnà
w rozumieniu odr´bnej ustawy, w zakresie
wykazu po∏àczeƒ telefonicznych lub innych
przekazów informacji, dotyczàcych podmiotu dokonujàcego czynnoÊci faktycznych lub
prawnych majàcych zwiàzek z wyjaÊnianymi faktami, z uwzgl´dnieniem danych abonenta pozwalajàcych na jego identyfikacj´,
czasu ich dokonania i innych informacji
zwiàzanych z po∏àczeniem lub przekazem,
niestanowiàcych treÊci przekazu;”;

8) w art. 39:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. W przypadku gdy z uzyskanych informacji,
uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa okreÊlonego w art. 181—183
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynika, ˝e transakcja, która zosta∏a dokonana lub ma zostaç dokonana, mo˝e mieç
zwiàzek z pope∏nieniem tego przest´pstwa,
Przewodniczàcy Komisji lub jego zast´pca
mo˝e wystàpiç do podmiotu nadzorowane-

Art. 17. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119
oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) po art. 6
dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊliç w∏aÊciwoÊç powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury w sprawach o poszczególne
przest´pstwa przeciwko rynkowi finansowemu, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
sprawnego toku post´powania karnego.”.

Art. 18. Przepis art. 5 ust. 9 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ równie˝ do umów o rejestracj´ akcji w depozycie papierów wartoÊciowych zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, chyba ˝e emitent,
w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, z∏o˝y oÊwiadczenie wobec Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A., ˝e zawarta przez
niego umowa o rejestracj´ akcji nie mo˝e stanowiç
podstawy do rejestracji praw poboru z tych akcji.
Art. 19. (skreÊlony).27)
Art. 20. 1. Spó∏ki prowadzàce rynek regulowany
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà zobowiàzane do dostosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do
przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie miesiàca
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2.
———————
27)

W wyniku uwzgl´dnienia wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt Kp 4/08 (M. P. Nr 46,
poz. 683).
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Art. 22. 1. Zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej lub powierniczej udzielone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy uprawniajà, z zastrze˝eniem ust. 2, do prowadzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej lub powierniczej w zakresie, w jakim jest ona
prowadzona w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Zawiadomienia z∏o˝one do Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 87 ustawy, o której mowa
w art. 1, w terminie krótszym ni˝ 30 dni przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wywo∏ujà skutki
okreÊlone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, o ile Komisja Nadzoru
Finansowego nie zg∏osi sprzeciwu w terminie 7 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. W przypadku
zg∏oszenia sprzeciwu do zmiany zakresu dzia∏alnoÊci
stosuje si´ przepisy ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

go

3. Do osób wchodzàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy w sk∏ad zarzàdu spó∏ki prowadzàcej
rynek regulowany nie stosuje si´ przepisu art. 25a
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W odniesieniu do rat wnoszonych po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stawki wp∏at do systemu rekompensat okreÊlone przez Krajowy Depozyt
Papierów WartoÊciowych S.A. na rok 2008 zgodnie
z art. 137 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie, w jakim odnoszà si´ do Êredniej wartoÊci maklerskich instrumentów finansowych, nale˝y stosowaç do Êredniej wartoÊci instrumentów finansowych.

l

2. Spó∏ki prowadzàce rynek regulowany zobowiàzane sà do dostosowania treÊci regulaminu, w zakresie o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 13 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w zakresie warunków uznania informacji
za równowa˝ne informacjom bie˝àcym i okresowym,
w przypadku emitentów z siedzibà w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem macierzystym w rozumieniu art. 55a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539,
z póên. zm.28)), w terminie 9 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
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4. Spó∏ki prowadzàce rynek regulowany w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:
1) wykonujà obowiàzek, o którym mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 lub w art. 34 ust. 4 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà oraz

rcl
.

2) przekazujà Komisji Nadzoru Finansowego informacje, o których mowa odpowiednio w art. 22
ust. 4 i 5 lub w art. 34 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà

3. Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze prowadzàce dzia∏alnoÊç na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
sà zobowiàzane do dostosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie
2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z zastrze˝eniem ust. 9.

— w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

w.

5. Spó∏ki prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy gie∏d´ towarowà sà obowiàzane, z zastrze˝eniem ust. 6, dostosowaç dzia∏alnoÊç do przepisów ustawy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

ww

6. Spó∏ki prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy gie∏d´ towarowà w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, w celu prowadzenia rynku pozagie∏dowego sà obowiàzane uzyskaç zezwolenie na prowadzenie rynku pozagie∏dowego, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. Prowadzenie gie∏dy towarowej w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi, bez zezwolenia na prowadzenie rynku pozagie∏dowego, w okresie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nie stanowi
naruszenia przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 21. 1. W przypadku zaistnienia przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy jednej z okolicznoÊci
okreÊlonych w art. 133 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, do ustalenia i sposobu wyp∏aty rekompensat
stosuje si´ przepisy ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym.
———————
28)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734.

4. Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze prowadzàce dzia∏alnoÊç na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
sà zobowiàzane do przekazania Komisji Nadzoru
Finansowego informacji dotyczàcych ich podmiotów
dominujàcych, podmiotów zale˝nych i grupy kapita∏owej w rozumieniu art. 3 pkt 16—18 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
5. W przypadku gdy z informacji, o których mowa
w ust. 4, przekazanych przez dom maklerski wynika,
˝e istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e podmiot dominujàcy wobec tego domu maklerskiego móg∏by
wywieraç niekorzystny wp∏yw na zarzàdzanie tym domem maklerskim, Komisja Nadzoru Finansowego
mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu doprowadzenie do utraty przez ten
podmiot statusu podmiotu dominujàcego wobec tego
domu maklerskiego, wskazujàc termin, w którym
dzia∏ania te powinny zostaç podj´te. Przepisy art. 167
ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje si´
odpowiednio.
6. Na podmiot, który wbrew decyzji, o której mowa
w ust. 5, nie podejmuje dzia∏aƒ majàcych na celu doprowadzenie do utraty przez ten podmiot statusu podmiotu dominujàcego wobec domu maklerskiego we
wskazanym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego
mo˝e na∏o˝yç, w drodze decyzji, kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 500 000 z∏. Przepisy art. 167 ust. 7 i 8 ustawy,
o której mowa w art. 1, stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 24. Pozostajà w mocy, udzielone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, na podstawie ustawy, o której mowa w art. 10, zezwolenia na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów gie∏dowych b´dàcych energià elektrycznà, limitami wielkoÊci produkcji i emisji zanieczyszczeƒ lub prawami majàtkowymi, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od energii elektrycznej
Art. 25. 1. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝eniem ust. 3.

go

8. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, zawarte umowy o Êwiadczenie us∏ug brokerskich, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, ulegajà przekszta∏ceniu w umowy o wykonywanie zleceƒ nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych
do obrotu zorganizowanego.

zana dostosowaç si´ do wymogu okreÊlonego
w art. 103 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

l

7. Zawiadomienia z∏o˝one do Komisji Nadzoru
Finansowego zgodnie z art. 104 ustawy, o której mowa w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, wywo∏ujà skutki okreÊlone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà pod warunkiem dostosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
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9. Domy maklerskie prowadzàce dzia∏alnoÊç na
podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà obowiàzane do dostosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do wymogów
okreÊlonych w art. 98 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie
6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

rcl
.

10. Przedsi´biorcy, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy wykonywali dzia∏alnoÊç gospodarczà niewymagajàcà dotychczas uzyskania zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej i polegajàcà
na wykonywaniu czynnoÊci okreÊlonych w art. 69
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, sà obowiàzani, w terminie
2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z∏o˝yç w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej, a w przypadku niez∏o˝enia wniosku
w tym terminie — zaprzestaç wykonywania tej dzia∏alnoÊci.

2. Za zachowania zaistnia∏e przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stanowiàce naruszenie
przepisów ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub
art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, sankcj´ administracyjnà wymierza si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych, chyba ˝e sankcja administracyjna wymierzona wed∏ug ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub
art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà by∏aby wzgl´dniejsza dla strony post´powania.

ww

w.

11. W terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy lub do czasu wydania przez Komisj´
Nadzoru Finansowego rozstrzygni´cia w przedmiocie
z∏o˝onego przez przedsi´biorc´ wniosku, zgodnie
z ust. 10, wykonywanie przez przedsi´biorc´ czynnoÊci przewidzianych w art. 69 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà nie stanowi naruszenia przepisów ustawy, o której
mowa w art. 1.
12. Banki wykonujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy czynnoÊci, o których mowa w art. 69
ust. 2 pkt 1—7, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, sà obowiàzane do dostosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà oraz
przekazania Komisji Nadzoru Finansowego dokumentów okreÊlonych w art. 82 ust. 2 pkt 2—5 i 7 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.

Art. 23. Finansowa spó∏ka holdingowa b´dàca
podmiotem dominujàcym wobec domu maklerskiego
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy jest obowià-

3. W przypadku post´powaƒ wszcz´tych na podstawie wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym
mowa w art. 69 ust. 1, art. 111 ust. 1 oraz art. 119
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wnioskodawca
jest obowiàzany do dostosowania wniosku do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, w terminie miesiàca od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
4. Wydanie rozstrzygni´cia w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nast´puje na zasadach
okreÊlonych w przepisach ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin
okreÊlony w art. 84 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, biegnie od momentu dostosowania wniosku
do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 26. Podmioty, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy dokona∏y prawnych powiàzaƒ
spe∏niajàcych kryteria okreÊlone w art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przeka˝à Prezesowi Narodowego Banku Polskiego dokumenty, o których mowa w art. 17a
ust. 1 tej ustawy, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. Art. 2 ust. 1 i art. 17a
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ odpowiednio.
Art. 27. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych na podstawie art. 17 ust. 1, art. 94 i art. 98
ust. 11, art. 105 ust. 2 oraz art. 128 ust. 11 ustawy,
o której mowa w art. 1, art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy,
o której mowa w art. 4, oraz art. 13 ust. 1 ustawy,
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Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 46a
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, które wchodzà w ˝ycie w terminie
18 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

ww

w.
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o której mowa w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, pozostajà w mocy przepisy
wykonawcze wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, z wyjàtkiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3, 6 i 7
ustawy, o której mowa w art. 1.
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